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ABSTRAK 

Bukhori, 2018. Pengembangan Kurikulum Pesantren Salafiyah 

Syafiiyah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Cekok Babadan Ponorogo) Tesis Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, Program 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing:  Dr. Nur Kolis, M.Ag  

Kata Kunci: Pesantren, Kurikulum, Mutu Pendidikan 

Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia seiring dengan perjalanan 

waktu, pesantren mempunyai peluang yang sangat besar untuk 

memampukan para santri menjadi manusia yang berkualitas. 

Salah satu mengembangkan pesantren melalui inovasi 

kurikulum yang menunjang keberlangsungan pendidikan di 

pesantren. Kurikulum adalah salah satu instrumen pendidikan 

yang sangat penting agar segala bentuk aktifitas pendidikan 

akan terarah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang 

bermutu. Oleh sebab itu pendidikan yang bermutu pada 

dasarnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

bermutu pula. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Sejarah 

perkembangan pondok pesantren Thoriqul Huda, (2) proses 

pengembangan kurikulum pondok pesantren Thoriqul Huda 

dan iplikasi pengembangan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Lokasi 

penelitian ini adalah pondok pesantren Thoriqul Huda Cekok 

Babadan Ponorogo. Sedangkan sebagai informannya adalah 

pengasuh,  pengurus, asatidz, kepala sekolah SMPIT, guru dan 

santri. Data yang diperoleh diklasifikasikan dan 
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dikatagorisasikan berdasrkan fokus masalah yang tertentu, 

selanjutnya dianalisis serta diintrerpretasikan secara deskriptif 

Penelitian ini menghasilkan beberapa penemuan; 

pertama, sejarah perkembangan pondok pesantren Thoriqul 

Huda mulai dari pondok pesantren tasawuf, mendalami al-

Qur’an dan mempelajari kitab kuning yang menggunakan 

sistem klasikal. Berkembang menjadi pondok pesantren yang 

mengelola dua jenis kurikulum pendidikan yaitu kurikulum 

pendidikan pesantren dan kurikulum pendidikan formal. 

Kurikulumnya bersifat intergral yang artinya kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan saling mendukung dan masih dalam satu 

rangkaian. Kedua, proses pengembangan kurikulum di pondok 

pesantren Thoriqul Huda adalah sebagai berikut: 1) 

perencanaan yang meliputi visi, misi, tujuan, fungsi dan nilai-

nilai yang harus dilaksanakan oleh santri; 2) pengorganisasian 

yang meliputi kurikulum pendidikan pesantren, kurikulum 

pendidikan formal dan pendidikan ketrampilan SKKK sekolah 

khusus kitab kuning; 3) penerapan dilakukan dengan metode 

pengajaran pesantren dan metode pendidikan yang diterapkan 

pemerintah; dan 4) pengontrolan dilakukan untuk mengukur 

kemampuan penguasaan santri terhadap ilmu yang telah 

dipelajari. Ketiga, keberadaan kurikulum pondok pesantren di 

era global berdampak pada dua jenis implikasi, yaitu iplikasi 

akademik dan relevansi sosial. 
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ABSTRACK 

 

Bukhori, 2018. Curriculum Development at Salafiyah 

Syafiiyah Boarding School in Improving Education 

Quality (Case Study at Thoriqul Huda Islamic 

Boarding House Cekok Babadan Ponorogo) Thesis 

of Islamic Education Management Program, 

Graduate Program, State Islamic Institute (IAIN) 

Ponorogo. Advisor: Dr. Nur Kolis, M.Ag 

Keywords: Pesantren (Islamic Boarding House/School), 

Curriculum, Quality of Education 

Pesantren is one type of Islamic educational institutions 

in Indonesia. Along with the passage of time, pesantren has a 

huge opportunity to enable the students to become quality 

human beings. One of developing pesantren is through 

curriculum innovation that supports the continuity of education 

in pesantren. Curriculum is one of the most important 

educational instruments so that all forms of educational 

activities will be directed towards achieving good educational 

objectives. Therefore, quality education will basically produce 

quality human resources as well. 

The purpose of this study is to find out (1) the history of 

Thoriqul Huda boarding school development, (2) the process of 

curriculum development at Thoriqul Huda boarding school and 

implication on the development of education in improving the 

quality of education. 

This research was conducted using qualitative approach 

with case study design. The location of this research is at 

boarding school of Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

While the informants are manager, administrators,  asatidz, 

principal of SMPIT, teachers and students. The data obtained 

are classified and categorized based on a particular problem 

focus, then analyzed and interpreted descriptively. 
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This study showed several findings; first, the history of 

the development of Thoriqul Huda boarding school starting 

from Tasawuf Islamic boarding school, exploring the Qur'an 

deeply and studying kitab kuning using classical system. Then, 

it has to two types of educational curricula that are Islamic 

school education and formal education curriculum. The 

curriculum is integral which means that activities are supported 

each other and still in one scope. Second, curriculum 

development process at Thoriqul Huda Islamic boarding school 

is as follows: 1) planning which includes vision, mission, 

purpose, function and values that must be done by students; 2) 

organizing which includes curriculum of Islamic boarding 

school education, formal education curriculum and SKKK skill 

education of yellow book; 3) implementation is done by both 

pesantren teaching methods of and educational methods 

applied by the government; and 4) control is done to measure 

the mastery of students’ understanding to the science or 

knowledge that has been studied. Third, the existence of 

pesantren curriculum in the global era has impacted on two 

kinds of implications, namely academic and social relevance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia yang muncul bersamaan 

dengan datangnya walisongo yaitu sejak sekitar 300-400 

tahun silam. Keberadaannya berfungsi menjadi pusat 

belajar untuk mendalami ilmu agama (tafaqquh fi al-ddin) 

sebagai pedoman hidup dengan menekankan kepentingan 

moral dalam hidup bermasyarakat.
1
 Dari sisi historis, 

pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islam-an 

tetapi juga merupakan sistem pendidikan yang tumbuh, 

lahir dan berkembang dari kultur yang bersifat 

indigenous,
2
 oleh karena itu pesantren mempunyai 

keterkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan dengan 

komunitas lingkungannya. Sepanjang fakta sejarah, 

pesantren selalu memperlihatkan peran yang tidak pernah 

netral atau pasif, akan tetapi senantiasa produktif dengan 

memfungsikan diri sebagai dinamisator perubahan sosial 

dalam setiap proses sejarah perjuangan bangsa serta 

sebagai tempat penyebaran dan sosialisasi agama Islam 

pada masa kolonial. Pesantren merupakan representasi dari 

                                                 
1
 Mastuhu, DinamikaPendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur 

dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 3. 
2
 Indigenous merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut pesantren 

sebagai lembaga pendidikan yang mengandung makna keaslian pribumi 

Indonesia yang muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis 

lingkungannya. Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret 

perjuangan (Jakakarta: Paramadina, 1997) , 3. 
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institusi pembangkang terhadap kebijakan-kebijakan 

penjajah.
3
 

 Dengan demikian keberadaan pesantren telah 

diakui ikut andil besar dalam sejarah perjuangan bangsa 

dan ikut dalam usaha mencerdaskan generasi bangsa. 

Seiring dengan perjalanan waktu, pesantren adalah salah 

satu lembaga pendidikan yang sebenarnya mempunyai 

peluang yang sangat besar untuk memampukan para santri 

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, mampu 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan global dengan 

tanpa meninggalkan budaya dan prilaku kepesantrenan. 

Pesantren mempunyai peluang yang sangat besar 

dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain dalam 

menghadapi era globalisasi ini, menurut Edi Supriyono, 

minimal mempunyai tiga alasan: 

 Pertama, pesantren ditempati generasi bangsa 

(mulai anak-anak sampai pemuda), dengan 

pendidikan yang tidak terbatas oleh waktu 

sebagaimana pendidikan umum. Kedua, pesantren 

memberikan keseimbangan antara pemenuhan 

lahir dan batin. Ketiga, paparan Nurcholis Madjid 

yang memberikan contoh masyarakat yang 

terkena “dislokasi” yaitu kaum marginal atau 

pinggrian di kota-kota besar, seharusnya 

menyadarkan pesantren.
4
 

 

                                                 
3
 Noer Muhammad Iskandar, Pergulatan Membangun Pesantren (Bekasi: 

PT  Mencari Ridha Gusti, 2003), 125. 
4
 Edi Supriyono, Pesantren di Tengah Arus Globalisasi dalam A.Z. Fanani 

& Elly El Fajri (Ed), Menggagas Pesantren Masa depan; Geliat Suara 

Santri untuk Indonesia Baru, (Yogyakarta; Qirtas. 2003), 62-63. 
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Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya 

pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama 

menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi 

Islam sendiri dan pendapat kedua mengatakan bahwa 

sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli 

Indonesia.
5
 

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan 

yang telah terbukti berperan penting dalam melakukan 

transmisi ilmu-ilmu keagamaan dimasyarakat. Jumlah 

pesantren di Indonesia pada tahun 2003-2004 tercatat 

14.656 pesantren. Sebanyak 4.692 buah (32%) adalah 

pesantren salafiyah, sebanyak 3.068 buah (23%) 

merupakan pesantren khalafiyah (ashiriyah), dan 6596 

buah (45%) sebagai pesantren kombinasi, yaitu pesantren 

yang memadukan sistem salafiyah dan khalafiayah. 

Jumlah santri seluruhnya 3.369.193 orang, yang terdiri dari 

1.699.474 (50.4%) sebagai santri mukim dan sisanya 

sebagai santri kalong (tidak menetap).
6
 Oleh sebab itu, 

tidak ada definisi yang dapat secara tepat mewakili seluruh 

pondok pesantren yang ada. Masing-masing mempunyai 

keistimewaan sendiri. Meskipun demikian dalam hal-hal 

tertentu pondok pesantren memilki persamaan-persamaan. 

Persamaaan inilah yang lazim disebut sebagai ciri pondok 

                                                 
5
 Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 

Pondok Pesantren & Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan 

Perkembangannya, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral 

Kelembagaan Agama Islam, 2003), 7-8.
 

6
 Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen 
Agama, Statististi Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 
2003-2004 (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama 
Islam Departemen Agama, 2004), 149-150.
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pesantren, yang selama ini dianggap dapat mengimplikasi 

pondok pesantren secara kelembagaan.
7
 

Akan tetapi, pada dasawarsa terakhir ini, banyak 

pesantren yang sudah mulai mengubah dan mengambil 

langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat dan memerankan tantangan seiring dengan 

perkembangan dan perubahan zaman di era globalisasi ini.  

Dalam hal ini Imam Suprayogo mengungkapkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Masa lampau, keinginan masyarakat terhadap 

pendidikan pesantren adalah sebagai wahana 

pendidikan ruh/praktek keagamaan/keislaman, 

sehingga pendidikan yang ada di pesantren lebih 

didominasi pada kegiatan-kegiatan mengaji al-Qur’an, 

al-Hadist, Kitab-kitab kuning dan praktek keagamaan. 

2. Masa kini, keinginan masyarakat terhadap pendidikan 

pesantren adalah memperkokoh keberadaanya sebagai 

lembaga pendidikan jalur pesantren (kurikulum 

pesantren) dan pendidkan jalur sekolah (kurikulum 

pemerintah Depag dan Depdikbud). Pada jalur 

pendidikan pesantren dituntut untuk menghasilakan 

lulusan yang mampu memahami dan mengkaji kitab-

kitab keagamaan terutama yang berbahasa arab dan 

memiliki kedalam spiritual. 

                                                 
7
 Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama 
Islam Pondok Pesantren & Madrasah Diniyah Pertumbuhan 
dan Perkembangannya, 28-29.
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3. Masa yang akan datang, keinginan masyarakat 

terhadap pendidikan pesantren adalah mampu 

menjawab tantangan masa depan. Sehingga 

masyarakat berharap agar pendidikan pesantren 

membuat kurikulum lokal atau kegiatan exstra 

kurikuler yang relevan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tuntutan zaman.
8
 

 

Ketika melihat realitas yang ada sekarang ini, 

keinginan masyarakat  telah sampai pada pendidikan 

pesantren yang akan datang sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Imam Suprayogo di atas. Sehingga 

pesantren yang ada sekarang ini mampu membuat 

kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tuntutan zaman agar pesantren mampu 

berinovasi dan tidak ditingalkan masyarakat. Al-Qur’an 

telah menyatakan dalam surat al-Ro’du ayat 11: 

    

   

  

   

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah tidak merobah 

Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan  yang ada pada diri 

mereka sendiri.”  

Ayat di atas menegaskan bahwa perubahan menuju 

arah perbaikan merupakan perintah Allah Swt. Dengan 

                                                 
8
 Imam Suprayono, Revormasi Visi Pendidikan Islam, (STAIN, Press), 77, 

78. 
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demikian, manusia mempunyai kemampuan untuk 

melakukan perubahan menjadi lebih berkualitas. Demikian 

juga pesantren, jika pesantren melakukan perubahan atau 

inovasi pendidikan maka pada hakikatnya pesantren telah 

menjaga dan berkonsisten dengan apa yang telah 

diperintahkan Allah Swt. Untuk menginovasi pendidikan 

pesantren dibutuhkan kurikulum yang menunjang 

keberlangsungan pendidikan di pesantren. Kurikulum 

termasuk salah satu software yang urgen untuk 

diperbaharui sesuai dengan perkem 

bangan zaman. Kurikulum adalah salah satu 

instrumen pendidikan yang sangat penting agar segala 

bentuk aktifitas pendidikan akan terarah dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan. UU SISDIKNAS telah 

menuturkan bahwa kurikulum adalah seperangakat 

rencana dan pengaturan mengenai isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.
9
  

Dalam pendidikan Islam, kurikulum yang 

berkembang ditujukan untuk mencetak ulama di kemudian 

hari. Di dalamnya terdapat paket mata pelajaran, 

pengalaman dan kesempatan yang harus ditempuh oleh 

anak didik. Sedangkan struktur dasar dari kurikulum 

adalah pengajaran pengetahuan agama dalam segenap 

                                                 
9
 UURI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan 

Nasional) (Bandung: Citra Umbara, 2003), 5. 
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tingkatan dan layanan pendidikan dalam bentuk bimbingan 

kepada santri secara pribadi maupun kelompok.
10

  

Kurikulum pendidikan pesantren menurut Usman 

Abu Bakar mengacu pada sembilan prinsip yang mengarah 

pada tujuan pendidikan yang dilandasi kaidah-kaidah 

Islam yaitu: pertama, sistem dan pengembangan kurikulum 

hendaknya memperhatikan fitrah manusia agar tetap 

berada dalam kesucian dan tak menyimpang. Kedua, 

kurikulum hendaknya mengacu kepada pencapaian tujuan 

akhir pendidikan Islam sambil memperhatikan tujuan-

tujuan di bawahnya. Ketiga, kurikulum perlu disusun 

secara bertahap mengikuti periodisasi perkembangan 

peserta didik. Keempat, kurikulum hendaknya 

memperhatikan kepentingan nyata masyarakat seperti 

kesehatan, keamanan, administrasi dan pendidikan. 

Kurikulum hendaklah pula disesuaikan dengan kondisi dan 

lingkungan, seperti iklim dan kondisi alam yang 

memungkinkan adanya perbedaan pada kehidupan agraris 

industri dan komersial. Kelima, kurikulum hendaknya 

terstruktur dan terorganisasi secara integral. Keenam, 

kurikulum hendaknya realistis. Arti kurikulum dapat 

dilaksanakan sesuai dengan berbagai kemudahan yang 

dimiliki tiap negara yang melaksanakannya. Ketujuh, 

metode pendidikan yang merupakan salah satu komponen 

kurikulum ini hendaknya bersifat fleksibel. Kedelapan, 

kurikulum hendaklah efektif untuk mencapai tingkah laku 

dan emosi yang positif. Kesembilan, kurikulum hendaknya 

memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, baik 

                                                 
10

 M. Dian Nafi’, dkk , Praksis Pembelajaran Pesantren (Yogyakarta: 

Pustaka Pesantren, 2007), 23. 
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fisik, emosional, ataupun intelektualnya; serta berbagai 

masalah yang dihadapi dalam tiap tingkat perkembangan 

seperti pertumbuhan bahasa kematangan sosial dan 

kesiapan religiusitas
11

. 

Dari paparan di atas penulis berpendapat betapa 

pentingnya kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan, 

lebih-lebih kurikulum pesantren yang keberadaannya 

semakin terkikis terbukti dengan adanya fullday school 

yang mengakibatkan mengkikis kurikulum pesantren pada 

pembelajaran setelah sholat asar khusus pesantren salaf. 

Hal tersebut sesuai ungkapannya prof Dr. KH. Aqil siradj 

MA. Adanya fullday school mengakibatkan anak kita tidak 

mengenal agama melalui pesantren, karena waktunya 

habis di sekolah. Oleh sebab itu budaya pesantren dan 

kurikulum pesantren salaf harus kita junjung teguh jangan 

sampai hilang. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

meneliti penerapan kurikulum pesantren dalam era global. 

Era global atau globalisasi adalah suatu proses tatanan 

masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas 

wilayah.
12

  

Globalisasi pada hakikatnya menurut Edison A. 

Jamli adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, 

kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang 

akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama 

dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di 

                                                 
11

 Usman Abu Bakar, Paradigma Dan Epistemologi Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: UAB Media), 126-127. 
12

 Ibit., 230. 
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seluruh dunia.
13

 Menurut Tilaar Globalisasi itu membawa 

empat ciri utama yaitu dunia-tanpa-batas (borderless 

world), kemajuan ilmu dan teknologi, kesadaran terhadap 

hak asasi manusia (HAM) serta kewajiban asasi manusia 

dan masyarakat mega kompetisi.
14

  

Oleh karena itu, pesantren pada masa sekarang ini 

hendaknya mampu bersaing dengan lembaga pendidikan 

yang lain dengan tetap menjaga sesuatu yang lama yang 

baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik (al 

mukhafadzatu ‘ala qadiimi al shalih wa al akhdzu ‘ala 

jadidi al ashlah). Salah satunya adalah pondok pesantren 

Toriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo yang akan 

dijadikan penelitian ini, dengan menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan menggunakan pendekatan modern, 

selain mendalami doktrin-doktrin keagamaan juga 

mengembangkan pendidikan madrasah ataupun pendidikan 

formal pada umumnya, dengan pendidikan berkelas 

(klasikal). Pembelajarannya dilakukan secara berjenjang 

dan berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan 

pada satuan waktu, seperti kelas, semester, tahun, dan 

seterusnya. 

Jenjang pendidikan yang ada di pondok pesantren 

Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo terbagi menjadi 

dua; Pertama jalur formal yang terdiri dari SMP, Kedua, 

jalur keagamaan, dalam jenjang ini ada madrasah diniyah, 

yang terdiri dari tingkat ‘ula (tingkat dasar), Wustho 

                                                 
13

 http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/08/globalisasi-pendidikan-

371426.html/ iakses  10 januari 2018 
14

http://kurniawati93.blogspot.com/2013/01/masalah-dan-tantangan-

pendidikan diera.html. diakses 10 Januari 2018 

http://kurniawati93.blogspot.com/2013/01/masalah-dan-tantangan-pendidikan
http://kurniawati93.blogspot.com/2013/01/masalah-dan-tantangan-pendidikan
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(tingkat menengah), dan Ulya (tingkat tinggi), serta 

Sekolah Khusus Kitab Kuning (SKKK). 

Sekolah Khusus Kitab Kuning (SKKK) adalah 

model pengembangan pesantren dengan pendalaman ilmu-

ilmu agama yang digali dari kitab-kitab ulama’ salaf 

terdahulu. Pengembangan pesantren menjadi sekolah 

tinggi untuk melestarikan jati diri pesantren itu sendiri. 

Sebutan kitab kuning merupakan khazanah intelektual 

Islam yang mengandung pemikiran dan pandangan 

keislaman yang ditafsirkan dan ditulis oleh para ulama. 

Sebagai karya intelektual keislaman, referensi utama 

kandungan materi kitab kuning tentu bersumber dari Al-

Qur’an, kemudian diikuti oleh Hadis Rasul. 

Untuk melanjutkan fungsi transmisi pemikiran 

keislaman melalui lembaga pendidikan pesantren dan 

sebagai kelanjutan fungsi madrasah, yang dengan 

kebijakan pendidikan yang baru mempunyai status yang 

sama dengan sekolah pada umumnya, maka digagaslah 

model Sekolah Khusus Kitab Kuning (SKKK) sebagai 

kelanjutan madrasah Aliyah, yaitu program khusus 

mengembangkan pendidikan Pesantren Thoriqul Huda 

diantaranya kurikulum pesantren yang difokuskan pada 

transmisi ilmu pengetahuan keislaman dan mencetak kader 

ulama serta mampu menjadi pengajar yang professional 

dibidang ilmu agama yang ada di pesantren. 

Berangkat dari itu, menjadi sesuatu yang menarik 

untuk dikaji lebih intensif tentang “PENGEMBANGAN 

KURIKULUM PESANTREN SALAFIYAH DALAM 

MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN” studi kasus 

di Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo 
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untuk menghasilkan data yang akurat, dan valid, sehingga 

diharapkan mampu menjawab permasalahan dengan 

ilmiah yang bebas nilai. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat 

menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah perkembangan perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan dan pengontrolan di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo? 

2. Bagaimana proses pengembangan kurikulum pesantren 

salafiyah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan 

Ponorogo? 

3.  Bagaimana implikasi pengembangan kurikulum 

pesantren salafiyah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok 

Babadan Ponorogo 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui perkembangan perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan dan pengontrolan di 

kelembagaan Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok 

Babadan Ponororgo. 

2. Untuk mengetahui proses pengembangan kurikulum 

dalam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui implikasi pengembangan kurikulum 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat pada dua hal: 

1. Secara teoritis 

a. Memperoleh pemikiran tentang proses 

pengembangan kurikulum yang baik bagi lembaga 

pendidikan pada umumnya, dan Pondok Pesantren 

dalam tantangan era global pada khususnya. 

b. Sebagai bahan kajian dan rujukan bagi peneliti 

lainnya yang serupa. 

2. Secara praktis 

a. sebagai bahan perbandingan bagi pondodk 

pesantren thoriqul huda cekok babadan ponorogo. 

b. Menjadi salah satu percontohan bagi lembaga 

pendidikan yang terutama Pondok Pesantern 

Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

 

E. Hasil Penilitian Terdahulu 

Dari beberapa kajian yang penulis lacak terkait 

dengan penelitian yang berhubungan dengan 

pengembangan kurikulum, maka dapat dikemukakan 

penelitian terdahulu diantaranya adalah: Edi Sutrisno, 

dengan judul penelitiannya Model Pengembangan 

Kurikulum Pesantren (Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kitab 

Kuning  An-Nur  II Al-Murtadlo Bululawang Malang) 

tujuan dari penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan 

model pengembangan kurikulum yang membahas tetang, 

perencanaan, serta implementasi/pelaksanaan kurikulum di 

pondok pesantren An-Nur terutama di Sekolah Tinggi 

Ilmu Kitab Kuning. 



14 

 

Kedua: Mohamad Hadi Utomo, dengan judul 

penelitannya Pengembangan Kurikulum Sekolah Standar 

Nasional (Studi Situs di SMP Negeri 40 Semarang). 

Tujuan utama dari penelitian nya adalah untuk 

mendeskripsikan model pengembangan kurikulum SSN. 

Namun secara spesifik tujuan penelitiannya adalah: 

menganalisis kurikulum di Sekolah Standar Nasional 

tersebut. 

Ketiga: Moh. Bajher Kamahi, dengan judul 

Pengembangan Kurikulum Berbasis Interelasi Pendidikan 

Agama Islam dan Mata Pelajaran Kejuruan di SMK 

Muhammadiyah 2 Kota Malang dalam penelitinya 

mengungkapkan model pengembangan pembelajaran Dick 

& carey. Model ini adalah model yang secara khusus untuk 

mengembangkan bahan ajar PAI. 

Ketiga penelitian diatas memiliki pesamaan 

sekaligus perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama 

membahas model pengembangan kurikulum, sedangkan 

perbedaanya adalah fokus penelitiannya. Peneliti pertama 

memfokuskan pada model pelaksanaan kurikulum, 

evaluasi kurikulum dan kerja kurikulum pada sekolah 

tinggi kitab kuning. Peneliti kedua memfokuskan pada 

model pengembangan kurikulum SSN dan analisis 

kurikulum standar nasional. Peneliti ketiga memfokuskan 

pada model pengembangan pembelajaran Dick g carey 

secara khusus pada pelajaran PAI. Dari ketiga penelitian 

diatas peneliti lebih terfokus model pengembangan 

kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan karakteristik alami (Natural 

Setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, 

proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis 

dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara analisis induktif dan makna merupakan hal 

yang esensial dalam penelitian kualitatif.
15

  

b. Jenis Penelitian 

Ada 5 macam Metodologi penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: 

etnografis, Studi Kasus, grounded theory, 

penelitian interaktif dan penelitian tindakan kelas.
16

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

sosial seperti individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat. 

2. Kehadiran Peneliti di lapangan 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

sekenarionya.
17

 Dalam penelitian ini, peneliti sebagai 

aktor sekaligus pengumpul data, dan peran peneliti di 

                                                 
15

  Lexy J. Moleong, Meodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosda  karya, 2000), 3. 
16

  Sumaidi Suryabrata, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1998), 22. 
17

  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif, 11. 
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sini sebagai penggali data di lapangan dengan 

melakukan pengamatan,  yaitu peneliti  melakukan 

interaksi sosial dengan subyek dalam waktu yang 

lama dan selama itu data dalam bentuk catatan 

lapangan dikumpulkan. Dilapangan peneliti akan 

melakukan tiga hal utama yaitu  Pertama peneliti 

melakukan wawancara dengan Pengasuh (Kiai) kepala 

Pondok pesantren, ketua dan wakil Kurikulum, 

beberapa ustadz, dan Santri putra/putri. Kedua, 

peneliti akan meminta beberapa bukti dokumentasi 

baik berupa tulisan maupun gambar terkait beberapa 

hal yang telah disampaikan informan diatas. Ketiga, 

peneliti akan melakukan observasi, hal ini dilakukan 

untuk membuktikan beberapa pernyataan informan 

dan dokumentasi yang telah diperoleh   

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada Pondok 

Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. pemilihan 

dan penentuan lokasi tersebut dilatar belakangi oleh 

pertimbangan atas dasar keunikan dan kesesuaian 

dengan topik yang ada dalam penelitian. Jika kita lihat 

secara subtantifnya pada Pondok tersebut 

menunjukkan data yang menarik untuk diteliti. 

4. Data, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian 

a. Data 

Jenis data dibedakan menjadi dua, primer 

dan sekunder. Data primer di pondok Thoriqul 

Huda adalah berupa ucapan dan perilaku pengasuh 

(Kiai), kepala Pondok pesantren, ketua dan wakil 

Kurikulum, beberapa ustadz, dan Santri 
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putra/putri.yang berkaitan dengan kurikulum 

pondok serta penjelasan tentang pondok pesantren 

thoriqul huda. 

Data sekunder yang berkaitan dengan 

penelitian ini diambil dari dokumen atau data yang 

berkaitan dengan penelitian. Semisal dokumen 

berupa lokasi pondok Thoriqul Huda, jumlah 

peserta santri, jumlah ustadz dan data yang 

berkaitan dengan profil umum Pondok Thoriqul 

Huda, serta foto yang berkaitan dengan 

peningkatan kurikulum. 

b. Sumber Data 

Sumber data ada dua, yaitu manusia dan bukan 

manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai 

informan kunci. Sedangkan sumber data bukan 

manusia berupa dokumen yang relevan dengan 

fokus penelitian.
18

  

Sumber data manusia di sini meliputi 

pengasuh (kiai) kepala Pondok pesantren, ketua 

dan wakil Kurikulum, beberapa ustadz, dan Santri 

putra/putri. Sedangkan sumber data bukan manusia 

terbagi menjadi pertama, peristiwa atau aktivitas, 

kedua, tempat dan lokasi dan ketiga, dokumen. 

Sumber data yang berupa peristiwa atau aktivitas 

misalnya jalannya kegiatan belajar mengajar. 

Dalam hal ini peneliti langsung melihat secara 

langsung bagaimana jalannya kegiatan pondok 

dalam kegiatan sehari-hari mulai kegiatan belajar 

                                                 
18

  S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif  (Bandung: 

Tarsito, 2003), 55. 
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mengajar, dan melihat data-data kurikulum dan 

bagaimana praktek evaluasinya. Sumber data yang 

berupa lokasi dijadikan sebagai sumber untuk 

mengetahui kondisi nyata tentang pelaksanaan 

pelaksanaan kurukulum diera glabalisasi.  Sumber 

data yang berupa dokumen adalah data yang 

berbentuk dokumen atau arsip-arsip foto, catatan, 

gambar, atau tulisan-tulisan yang relevan dan yang 

berkaitan dengan kurukulum di era globalisasi. 

Pemilihan dan penentuan sumber data tidak 

hanya didasarkan pada banyaknya informan, tetapi 

lebih dipentingkan pada pemenuhan data, sehingga 

sumber data di lapangan dapat berubah-ubah sesuai 

dengan kebutuhan penelitian 

c. Instrumen Penelitian 

Untuk memahami makna dan penafsiran 

terhadap fenomena dalam pengembangan 

kurikulum, dibutuhkan keterlibatan langsung 

peneliti terhadap objek yang ada di lapangan. Oleh 

karena itu, instrument dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri.(human instrument). 

Beberapa keuntungan peneliti sebagai 

instrumen kunci, yaitu: peneliti mempunyai sifat 

yang responsiveness dan adaptability, peneliti akan 

dapat menekankan pada keutuhan, dapat 

mengembangkan dasar pengetahuan, kesegaran 

memproses, mempunyai kesempatan untuk 

mengklarifikasi dan meringkas, dapat menyelidiki 
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respon yang ganjil atau khas.
19

 Sehingga kehadiran 

dan keterlibatan peneliti ini tidak dapat digantikan 

oleh alat lain (Non Human). 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan. Ciri utama dari wawancara 

ini adalah dengan kontak langsung atau tatap muka 

antara peneliti dengan objek.
20

  

Dalam memilih informan, peneliti memilih 

key informan yang mempunyai pengetahuan 

khusus dan dekat dengan fokus penelitian, dalam 

hal ini peniliti menentukan dua key informan, key 

Informan inti yaitu Pengasuh (Kiai) yaitu Ibu Nyai 

Munjiyati dan dewan kepengasuhan K.H. 

Mahmudin Marsaid, K. Kholid Ali Khusni, M. Pd. 

Serta Gus Aan Jainul Anwar, Lc, M.E.I. Kemudian  

kepala Pondok pesantren yaitu Sudarto, S. Pd dan 

wakil kurikulum yaitu Budi Djanto, M.Pd, serta 

beberapa Ustadz/Dzah diantaranya: ustadz, Ibud 

Mahani, Bagus Rifa’i, Muslihin, Aminudin, Alfi 

Maulida, Ruddat Ilaina Dan Aulia Dianasari. 

Setelah itu beberapa Santri putra/putri yaitu Hadi 

Nur Yanto, Ahmad Deni, Arif Mahmudi, Joko 

Priyono, Muhammad Ikhwan. Satri Putri yaitu 

                                                 
19

  Vonna S. Lincoln, Naturalistic Inquiry (California: Sage Publications, 

1985), 193-194. 
20

  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Semarang: Rineka Cipta, 

1996), 161. 
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Dian Nur Laili, Asmarita, Wulandari, Siti 

Oktriyani Dan Murniawasih. 

b. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa 

sehingga observasi berada bersama objek yang 

diselidiki, disebut dengan observasi langsung, 

sedangkan observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diselidiki.
21

 Pada tahap observasi ini peneliti 

memulai dengan observasi yang sifatnya 

melukiskan secara umum situasi sosial yang ada di 

Pondok Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insan, sumber 

ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dalam 

penelitian ini peneliti membutuhkan data profil 

Pondok, rekaman dan dokumentasi foto-foto yang 

berkaitan dengan kurikulum pesantren diera 

globalisasi. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan 

data yang berupa hasil wawancara, observasi dan 

                                                 
21

  Ibid., 158-160. 
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dokumentasi serta bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk ditemukan sebuah 

pola atau model yang nantinya akan dilaporkan secara 

sistematik.  

Aktifitas dalam analisis data ini 

mensintesiskan antara model Miles dan Huberman, 

yaitu meliputi reduksi data dengan analisis domain, 

display data dengan menggunakan analisis taksonomi 

dan komponensia, dan penarikan kesimpulan dengan 

analisis dengan tema-tema budaya: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang 

penting, mencari tema dan polanya serat 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti  

melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.
22

 Proses reduksi data 

ini penulis akan menggunakan pisau analisis 

domain, yaitu dengan mencari kategori tertentu 

sebagai pijakan penelitian selanjutnya.
23

 Dalam 

konteks ini, data yang peneliti peroleh semisal 

profil pondok, mengenai bidang akademis, 

kurikulum pondok, tatacara kerja para ustadz/zdah 

dan perubahan/evaluasi kurikulum diera 

                                                 
22

  Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 

338. 
23

  Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2011), 210-231. 
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globalisasi, akan penulis reduksi untuk 

mendapatkan informasi yang lebih jelas dan 

ringkas berdasarkan Place, Actors, dan Activity. 

Data tersebut dimasukkan ke dalam sistem 

pengkodean. Semua data yang diperoleh ditulis 

dalam catatan lapangan (transkrip) dibuat ringkasan 

kontak berdasarkan fokus penelitian. 

b. Display Data 

Penyajian data (Data Display) adalah 

penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal 

ini, “Miles dan Huberman” menyatakan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka 

akan mempermudah memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kerja selanjutnya dan 

berdasarkan yang dipahami tersebut.
24

 Dalam 

display data ini peneliti akan menjabarkan data 

menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur 

internalnya. Yang selanjutnya mencari ciri spesifik 

pada setiap struktur internal dengan cara 

mengontraskan antar elemen.
25

 

c. Penarikan Kesimpulan  

Tahap ketiga pada analisis data adalah 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap 

ini peneliti menggunakan analisis tema budaya, 

yaitu dengan mencari hubungan di antara domain 

                                                 
24

  Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 341. 
25

  Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 232-259. 
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dan hubungan dengan keseluruhan, yang 

selanjutnya dinyatakan ke dalam tema-tema yang 

sesuai dengan fokus dan subfokus dari penelitian.
26

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

a. Keabsahan  

Kriteria keabsahan dalam penelitian 

kualitatif memiliki fungsi, pertama, sebagai 

mencapai derajat kepercayaan penelitian dengan 

cara melakukan inkuiri. Kedua, menunjukkan 

derajat kepercayaan hasil penelitian dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang 

sedang diteliti.
27

 Dengan kata lain kredibilitas 

berarti bahwa sebuah penelitian memang benar-

benar dapat dipercaya karena telah dilakukan 

dengan prosedur, metode, dan cara yang tepat.   

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 

memenuhi standar keabsahan, yaitu:
28

 

1) Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan adalah 

peneliti kembali ke lapangan untuk 

melakukan pengamatan dan wawancara 

kembali dengan sumber data yang lama 

maupun yang baru. Sehingga dengan 

perpajangan pengamatan ini akan 

menciptakan rapport. Menurut Susan 

Stainback dalam Sugiyono rapport is a 

                                                 
26

  Ibid., 258-281. 
27

  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 173. 
28

  Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 122-129. 
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relationship of mutual trust and emotional 

affinity between two or more People.
29

 

2) Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan secara lebih teliti dan 

berkesinambungan. Melalui cara ini maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan 

dapat direkam secara pasti dan sistematis.
30

 

Untuk menjaga kemurnian data dan temuan 

peneliti menggunakan berbagai alat bantu 

diantaranya alat tulis, perekam suara dan 

kamera digital. Ketiga alat tersebut peneliti 

gunakan untuk membantu ingatan peneliti 

saat wawancara, dokumentasi maupun 

observasi agar tidak terjadi kesalahan saat 

menulis data. 

3) Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu. Sehingga nantinya 

terdapat triangulasi sumber data, triangulasi 

teknik pengumpulan data dan triangulasi 

waktu pengumpulan data.
31

 Pada saat 

melakukan penelitian. peneliti menemukan 

kesamaan data antara data wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Dengan adanya 

                                                 
29

  Ibid., 122-123. 
30

  Ibid., 124. 
31

  Ibid., 125-126. 
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kesamaan tersebut peneliti melakukan 

triangulasi. Yaitu penggabungan temuan tiga 

tehnik pengumpulan data dalam satu temuan 

data. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab, dan 

masing-masing bab dibahas ke dalam subbab, susunan 

secara sistematis sebagai berikut: 

Bab I berupa pendahuluan yang berisi uraian 

tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, 

sistematika pembahasan. Bab II berupa uraian tentang 

kajian teoritik; Kurikulum, pengertian kurikulum, landasan 

kurikulum, asas-asas kurikulum, pengembangan 

kurikulum, tahap pengembangan kurikulum, proses 

pengembangan dan model-model pengembangan 

kurikulum. Pondok, pengertian pondok pesantren, sejarah 

pondok pesantren, sistem pembelajarasn pesantren, tujuan 

pesantren, nilai pesantren, kurukulum pesantren, landasan 

kurikulum, kurikulum pesantren dan penerapannya. Mutu 

Pendidikan, pengertian mutu pendidkan, ruang dan 

tantangan perkembangan jaman, implikasi pengembangan 

kurikulum terhadap mutu pendidikan. Bab III berisi 

paparan data dan temuan penelitian yang mencakup: A 

paparan data umum; sejarah berdirinya Pondok Thoriqul 

Huda letak geografis Pondok; Visi, Misi dan tujuan 

Pondok Thoriqul Huda;  struktur organisasi Pondok 

Thoriqul Huda; keadaan ustadz dan santri Pondok 

Thoriqul Huda;  Kurikulum dan sarana prasarana Pondok 
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Thoriqul Huda B. temuan penelitian; kurikulum Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafiiyah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan; dan pengembangan kurikulum pesantren 

dalam meningkatkan mutu pendidikan pada aspek 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pelaksanaan (actuating) serta pengontrolan (controlling). 

Bab IV berisi paparan data dan pembahasan tentang: A. 

Kurikulum pesantren Thoriqul Huda. B. Perkembangan 

kurikulum pesantren dalam meningkatkan mutu 

pendidikan pada aspek perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) 

serta pengontrolan (controlling). Terakhir, bab V berisi 

kesimpulan dan rekomendasi penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kurikulum 

1. Pengertian Kurikulum 

a. Kurikulum 

Pembahasan mengenai kurikulum 

sebenarnya belum banyak dikenal dalam dunia 

pesantren. Namun, istilah materi pelajaran lebih 

mudah dikenal dan mudah dipahami di kalangan 

pesantren. Meskipun untuk pemaparan berbagai 

kegiatan baik yang berorientasi pada 

pengembangan intelektual, keterampilan, 

pengabdian maupun secara umum kepribadian 

agaknya lebih tepat digunakan istilah kurikulum. 

Lebih dari satu abad yang lalu kata kurikulum baru 

mulai dikenal dalam dunia pendidikan. Menurut 

Nasution pertama kali muncul istilah kurikulum 

pada tahun 1856 Masehi yang dalam kamus 

Webster kata kurikulum digunakan dalam istilah 

olah raga yaitu suatu alat yang membawa orang 

dari start sampai finish. Dan istilah kurikulum ini 

mulai dipakai dalam dunia pendidikan baru pada 

tahun 1955 Masehi yang berarti sejumlah mata 

pelajaran di suatu perguruan tinggi.
32

 

Istilah kurikulum sebagaimana yang 

dijelaskan oleh S. Nasution adalah:  

                                                 
32

 S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, Cet Ke V, 

2003), 1-2. 
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Kurikulum berasal dari bahasa latin 

“Curriculum” semula berarti “a running 

coursespecialy a chariol race course” dan 

terdapat pula dalam bahasa perancis 

“courir” artinya “to run” artinya berlari 

istilah ini digunakan untuk sejumlah 

“courses” atau mata pelajaran yang harus 

ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. 

Secara tradisional kurikulum diartikan 

sebagai mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah.
33

  

 

Pemaknaan dan pemahaman kurikulum 

dalam perspektif para ahli pendidikan telah 

mengalami pergeseran secara horizontal. Jika pada 

awal mulanya kurikulum dipahami sebagai sejumlah 

mata pelajaran disekolah yang harus ditempuh untuk 

mendapatkan ijazah atau mencapai tingkat, maka 

sekarang pengertian tersebut bergeser menjadi luas. 

Perluasan cakupan kurikulum telah diprakarsai 

beberapa pakar pendidikan setelah pertengahan dan 

paruh kedua abad ke XX M.
34

  

Saylor dan Alexander sebagaimana dikutip 

oleh S. Nasution merumuskan pengertian kurikulum 

adalah segala usaha yang ditempuh sekolah untuk 

merangsang belajar, baik berlangsung dikelas, 

dihalaman sekolah, maupun di luar sekolah.
35

 

                                                 
33

 S. Nasution, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Citra Aditya, 1998), 9. 
34

 Mujamil Qomari, Meniti Jalan Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 352. 
35

 S. Nasution, Pengembangan Kurikulum, 9 
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Nasution menyimpulkan beberapa penafsiran tentang 

kurikulum diantaranya; pertama; kurikulum sebagai 

produk. Kedua; kurikulum sebagai program. Ketiga: 

kurikulum sebagai hal yang akan dipelajari oleh 

siswa. Keempat, kurikulum dipandang sebagai 

pengalaman siswa.
36

 

Dalam pengertian yang sempit kurikulum 

merupakan seperangkat rencana, pengaturan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar 

di sekolah. Pengertian ini menggaris bawahi adanya 

empat komponen dalam kurikulum yaitu; tujuan, isi, 

organisasi, serta strategi.
37

  

Dalam pengertian yang lebih luas kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.
38

 

Pengertian ini menggambarkan bahwa segala 

bentuk aktifitas sekolah yang dapat mengembangkan 

potensi peserta didik adalah kurikulum baik sebagai 

produk, program, materi pelajaran, pengalaman 

siswa, dan tidak hanya terbatas pada kegiatan 

belajar-mengajar saja. Istilah kurikulum di pesantren 

                                                 
36

 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam (Jakarta: Ciputat Press,1988), 31. 
37

 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 182. 
38

 UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, Citra Umbara (Bandung, 2003), 5. 
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sebagimana dijelaskan oleh Kafrawi.
39

 Bahwa 

pesantren lama memang belum mengenal istilah 

kurikulum, namun demikian dapat dinyatakan bahwa 

kurikulum pesantren meliputi seluruh kegiatan yang 

dilakukan di pesantren selama sehari semalam yang 

pada waktu dulu memang belum dirumuskan, 

walaupun materi atau isi kurikulumnya ada dalam 

praktek pengajaran, bimbingan dan latihan 

kecakapan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian 

kurikulum tersebut dipertegas oleh Mujamil Qomar 

bahwa untuk pemaparan berbagai kegiatan 

pesantren, baik yang berorientasi pada 

pengembangan intelektual, ketrampilan, pengabdian 

maupun kepribadian merupakan bagian dari 

kurikulum pesantren.
40

 

 

b. Landasan Kurikulum 

Pada umumnya sebuah lembaga pendidikan 

mempunyai landasanlandasan yang mendasari 

kurikulum yang diterapkannya. Menurut S. 

Nasution secara umum landasan-landaan 

kurikulum meliputi hal sebagai berikut: 

1) Dasar filosofis (filsafat dan tujuan pendidikan).  

Sekolah bertujuan mendidik anak 

menjadi manusia yang ‘baik’ di dalam 

masyarakat tempat ia hidup. Apakah yang 

dimaksud dengan baik, ditentukan oleh nilai-

                                                 
39

 Kafrawi, Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren 

(Jakarta: Cemara Indah, 1987), 52. 
40

 Mujamil, Qomar, Meniti Jalan Pendidikan Islam, 346-351. 
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nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut oleh 

para guru, orang tua, masyarakat, negara dan 

dunia. Perbedaan filsafat dengan sendirinya 

akan menimbulkan perbedaan dalam tujuan 

pendidikan, jadi juga dalam bahan pelajaran 

yang harus disajikan guna mencapai tujuan itu. 

2) Dasar psichologis (Ilmu jiwa belajar dan Ilmu 

jiwa anak).  

Pendidikan di sekolah diberikan dengan 

kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak 

dapat dididik. Anak-anak dapat belajar, dapat 

menguasai sejumlah pengetahun, dapat 

mengubah sikapnya, dapat menerima norma-

norma, dapat mempelajari macam-macam 

keterampilan. Soal yang penting ialah; 

bagaimana anak itu belajar Kalau kita tahu, 

bagaimana proses belajar berlangsung dalam 

keadaan yang bagaimana belajar itu memberi 

hasil yang sebaiknya, maka kurikulum dapat 

disusun dan disajikan dengan jalan yang se-

efektifefektifnya. 

3) Dasar sosiologis (masyarakat).  

Anak itu tidak hidup seorang diri, 

melainkan senantiasa hidup di dalam 

masyarakat. Di situ ia harus memenuhi tugas-

tugas dengan penuh tanggungjawab, sebagai 

anak maupun sebagai orang dewasa. 

4) Dasar organisatoris (bentuk dan organisasi 

kurikulum).  
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Asas ini mengenai bentuk penyajian 

bahan pelajaran, yakni organisasi kurikulum. 

Asas ini bertalian erat dengan 

pendapatpendapat mengenai dasar-dasar yang 

di atas. Ilmu jiwa asosiasinya yang 

menganggap bahwa keseluruhan ialah jumlah 

bagian-bagiannya, menganjurkan kurikulum 

berupakan matapelajaran-matapelajaran yang 

terpisah-pisah, yang mempunyai keuntungan-

keuntungan, tetapi juga banyak kelemahan- 

kelemahan. Dengan timbulnya ilmu jiwa 

gesture, maka prinsip keseluruhan juga 

mempengaruhi organisasi kurikulum yang 

disusun secara unit; di sana tidak diadakan 

batas-batas antara berbagai mata pelajaran.
41

 

c. Asas-Asas Kurikulum Pendidikan Islam 

Dalam mengembangkan kurikulum 

apapun jenis kurikulumnya diperlukan asas-asas 

yang harus di pegang, adapun asas-asas 

kurikulum pendidikan Islam yaitu: 

1) Dasar Agama. 

Segala sistem yang ada dalam 

masyarakat, termasuk sistem pendidikan 

harus melaksanakan falsafah, tujuan, dan 

kurikulumnya pada agama Islam atau syari’at 

Islam dan pada apa yang terkandung pada 

syari’at termasuk prinsip-prinsip dan ajaran-

ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadat, 

                                                 
41

 S. Nasution Pengembangan Kurikulum,10-12 
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mu’amalat, dan hubungan-hubungan yang 

berlaku didalam masyarakat. 

2)  Dasar Falsafah. 

Falsafah pendidikan Islam tidak 

tergolong kepada falsafah manapun buatan 

manusia, baik yang tradisional atau yang 

progresif. Tetapi ia mempunyai watak yang 

berdiri sendiri dan ciri-ciri yang khas yang 

memperoleh wujudnya dari wahyu Tuhan 

yang mulia, bimbingan nabi yang utama dan 

peninggalan-peninggalan pemikiran Islam. 

3) Dasar Psikologis. 

Dasar Psikologis yang bersangkut-

paut dengan ciri-ciri perkembangan pelajar, 

tahap kematangannya bakat-bakat jasmani, 

intelektual, bahasa, emosi, dan sosial, 

kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, 

minat, kecakapan yang bermacam-macam, 

perbedaan perseorangan antara mereka, 

factor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan, proses belajar, pengamatan 

mereka terhadap sesuatu, pemikiran mereka 

dan lain-lain lagi perkara-perkara psikologis 

atau mempunyai hubungan dengan segi-segi 

psikologis pada pribadi pelajar yang pada 

keseluruhannya membentuk dasar psikologis 

bagi kurikulum dan proses pendidikan 

sebagai keseluruhan 

4) Dasar Sosial. 
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Dasar sosial yang mengandung 

antaranya ciri-ciri masyarakat Islam yang 

berlaku proses pendidikan dan kebudayaan 

masyarakat ini yang bersifat umum/khusus. 

Begitu juga segala yang mendatang kepada 

kebudaya ini termasuk pengetahuan, 

kepercayaan, nilai-nilai, ideal, keterampilan, 

cara berfikir, cara hidup, adat-kebiasaan, 

tradisi, undang-undang, sistem, kesusatraan, 

seni dan lain-lain.
42

 Dapat kita lihat dari 

uraian diatas bahwa perbedaan antara 

kurikulum pendidikan secara umum dan 

pendidikan Islam adalah pada dasar agama. 

Dalam pendidikan Islam kurikulum dirancang 

untuk membentuk danmembangun sumber 

daya manusia (SDM) yang dapat 

menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan 

kehidupan akhirat. 

2. Pengembangan Kurikulum 

a. Pengembangan Kurikulum 

Dalam Bukunya Muhaimin Pengembangan 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, 

Madrasah dan Perguruan Tinggi, Bahwa 

pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam dapat diartikan sebagai pengembangan 

kurikulum pada proses perencanaan kurikulum, 

agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas 

dan spesifik. Dafid Pratt mengatakan: 

                                                 
42

 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, 
177.
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“pengembangan kurikulum menunjuk pada 

kegiatan menghasilkan kurikulum”.
43 

Bila 

dikaitkan dengan kurikulum pesantren yang lebih 

menfokuskan pada pengajaran agama terutama 

doktrin-doktrin agama Islam maka, dapat dipahami 

bahwa pengembangan kurikulum pendidikan 

agama Islam dapat diartikan sebagai: 

1) Kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan 

agama Islam; atau 

2) Proses yang mengaitkan satu komponen 

dengan yang lainnya untuk menghasilkan 

kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih 

baik; dan  

3) Kegiatan menyusun (desain), pelaksanaan, 

penilaian dan penyempurnaan kurikulum 

pendidikan agama islam.
44

 

Sedangkan Menurut Oemar Hamalik, 

Pengembangan kurikulum adalah proses 

perencanaan kurikulum, agar menghasilkan 

rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses 

ini berhubungan dengan seleksi dan 

pengorganisasian. Berbagai komponen situasi 

belajar mengajar, antara lain menetapkan jadwal 

pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan 

yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan mengacu 

pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan 

                                                 
43

 David Pratt, Education Design And Develovment, (Newyork: Macmillan 

Publishing Co,Inc, 1980), 4-5 
44

 Muhaimin Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta: 

Hidayahkarta Agung, 1979), 324. 



37 

 

garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk 

memudahkan proses belajar mengajar.
45

 

Adapun prinsip-prinsip dalam 

pengembangan kurikulum di jabarkan sebagai 

berikut:
46 

1) Prinsip relevansi
 

Soetopo & Soemanto dan Subandijah 

mengungkapkan relevansi sebagai berikut: 

pertama, relevansi pendidikan dengan 

lingkungan anak didik. Kedua, relevansi 

kehidupan yang akan datang. Ketiga, relevansi 

pendidikan dengan dunia kerja. Keempat, 

relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahua 

2) Prinsip efektivitas 

Prinsip efektivitas yang dimaksudkan 

adalah sejauh mana perencanaan kurikulum 

dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang 

telah ditentukan 

3) Prinsip efesiensi 

Efesiensi proses belajar-mengajar akan 

tercipta, apabila usaha, biaya, waktu dan tenaga 

yang digunakan untuk menyelesaikan program 

pengajaran tersebut sangat optimal dan hasilnya 

bisa seoptimal mungkin, tentunya dengan 

pertimbangan yang rasional dan wajar. 

4) Prinsip kesinambungan (kontinuitas) 

                                                 
45

 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, 
183-184.

 

46
 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, 

181.
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Prinsip kesinambungan dalam 

pengembangan kurikulum menunjukkan adanya 

saling keterkaitan antara tingkat pendidikan, 

jenis program pendidikan, dan bidang studi. 

Pertama, kesinambungan diantara berbagai 

tingkat sekolah, yang berarti bahan pelajaran 

yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi hendaknya 

sudah diajarkan pada tingkat pendidikan 

sebelumnya atau dibawahnya. Kedua 

kesinambungan diantara berbagai bidang studi, 

hal ini berarti bahwa dalam pengembangan 

haarus memperhatikan hubungan antara Bidang 

studi yang satu dengan yang lainnya. 

b. Tahapan Pengembangan Kurikulum 

 Pengembangan kurikulum pesantren 

didasarkan pada visi pembangunan nasioanl yaitu 

upaya menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan 

nasioanl serta kualitas pendidikan sebagaimana 

yang diamanatkan UUD 1945. Oleh karenanya 

pengembangan dalam aspek kurikulum hendaknya 

mengakomodasi tuntutan-tuntutan sistematik 

(Depdiknas/Depag) serta kebutuhan sosiologi 

dalam kehidupan di masyarakat.
47

   

Menurut Sulthon Mahmud dan Khusnuridlo 

pengembangan kurikulum pesantren dapat 

dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:
48
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 Sulthon Mahmud dan Khusnuridilo, Manajemen Pondok 

Pesantren (Jakarta, Diva Pustaka, 2003),73. 
48
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1). Melakukan kajian kebutuhan (Needs Assesment) 

untuk memperoleh faktor-faktor kurikulum 

serta latar belakangnya. Kegiatan ini berupaya 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. 

a. Apa kurikulum yang akan dikembangkan. 

b. Apa faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi kurikulum itu. 

c.  Apa, kepada siapa, apa sebab, bagaimana 

organisasi yang akan diajarkan. 

2). Menentukan mata pelajaran yang akan 

diajarkan. 

a. Berhubungan dengan pertimbangan diatas 

mata pelajaran apakah yang dianggap paling 

tepat untuk diberikan. 

b. Bagaimana lingkup dan urutan-urutannya. 

3). Merumuskan tujuan belajar. 

a. Apakah pada umumnya yang dapat 

diharapkan dari siswa atau santri. 

4). Menentukan hasil belajar yang dapat diharapkan 

dari siswa atau santri dalam setiap mata 

pelajaran. 

a. Apakah standar hasil belajar siswa atau 

santri dalam setiap materi pelajaran dalam 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik’ 

5). Menentukan topik-topik tiap mata pelajaran.  

a. Bagaiamana menetukan topik tiap mata 

pelajaran, beserta luas dan urutan bahanya 

berhubungan dengan tujuan yang telah di 

rincikan. 
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b. Bagaiamana organisasi yang tepat untuk 

tiap-tiap topik tersebut. 

6). Menentukan syarat-syarat yang dituntut dari 

siswa atau santri. 

a. Bagaiamana perkembangan dan 

pengetahuan santri. 

b. Apakah syarat siswa atau santri agar dapat 

mengikuti pelajaran 

c. Kegiatan-kegiatan apakah yang harus dapat 

dilakukan santri agar dapat mencapai tujuan 

belajar 

7). Menentukan bahan yang wajib dibaca oleh 

santri 

a. Sumber bahan apa yang tersedia 

diperpustakaan 

b. Sumber bacaan apa yang dapat disediakan 

c. Bacaan apa yang esensial dan bacaan apa 

sebagai pelengkap dan pendukung rujukan 

8). Menentukan strategi balajar mengajar yang 

serasi serta menyediakan       berbagai 

sumber/alat peraga proses belajar-mengajar                             

a. Berhubungan dengan bahan pelajaran dan 

taraf perkembangan dan    pengetahuan 

siswa atau santri strategi belajar bagaimana 

yang dianggap efektif 

b. Alat intruksional atau peraga apakah yang 

tidak ada dan alat serta sumber apakah yang 

dapat disediakan 

9). Menentukan alat evaluasi hasil belajar siswa 

serta skala penilaianya 
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a. Alat apa yang akan digunakan untuk 

mengukur taraf kemajuan santr  

b. Aspek-aspek apa yang akan dinilai. 

10). Membuat rancangan penilaian kurikulum 

secara keseluruhan dan strategi perbaikanya. 

a. Kapan dan berapa kali harus diadakan 

evaluasi kurikulum serta revisinya 

b. Alat, proses atau prosedur apakah yang 

dapat digunakan.
49

 

c. Proses Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum adalah proses 

dimana menentukan cara yang akan dilakukan 

dalam mengembangkan kurikulum, yang harus 

diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini 

yang berkaitan dengan masalah seperti: siapa yang 

ada di dalamnya terdiri dari pendidik, tenaga 

kependidikan, tokoh agama, pemerintah atau 

peserta didik. Pengembangan kurikulum 

merupakan pengembangan dua proses yang masuk 

dalam kebiasaan kebijakan yang berhubungan 

dengan pengembangan kurikulum.
50

 Setelah 

sempurna bangunan pengembangan kurikulum 

saatnya untuk proses pelaksanaan. Dalam proses 

ini tidak cukup sekedar mengembangkan 

kurikulumnya saja melainkan implementasi yang 

actual pada seorang guru dan di dalam kelas, 

setelah proses itu wajib bagi seorang guru untuk 

melakukan evaluasi kurikulum atau 
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menyempurnakannya dan mengulanginya untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai, maka perlu 

dikakukan mengulangi pengamatan dalam proses 

pengembangan kurikulum juga proses review dan 

perbaikan.
51

 

Langkah langkah pengembangan 

kurikulum: 

1) Perencanaan 

Perencanaan sebagaimana yang di ungkapkan 

Saidiharjo: 

 

perencanaan kurikulum adalah sebuah proses di 

mana para perencana mengambil bagian pada 

berbagai level pembuat keputusan mengenai 

tujuan pembelajaran yang seharusnya, bagaimana 

tujuan dapat direalisasikan melalui proses 

belajar-mengajar, dan apakah tujuan tersebut 

memang tepat dan efektif.
52

 

 

 Sehingga kurikulum sangat penting dalam 

dunia pendidikan, kurikulum disusun untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan yang harus 

dicapai serta pengalaman belajar yang harus 

didapatkan oleh para peserta didik. Dengan 

demikian dalam merumuskan kurikulum harus 

memperhatikan beberapa faktor penting, misalnya 

faktor perkembangan dan psikologi peserta didik, 

lingkungan sekitar, serta teknologi di masing-
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masing jenjang pendidikan.
53

 Mengingat objek 

dalam pendidikan adalah manusia yang memiliki 

rasa serta pengetahuan teknologi yang terus 

mengalami kemajuan, maka tidak salah jika  

rumusan kurikulum sebagaimana yang 

dikemukakan oleh para ahli pendidikan selalu 

menunjukkan kecenderungan untuk berubah.
54

 

Proses Pengembangangan kurikulum 

dimulai dengan perencanaan kurikulum. Dalam 

penyususnan perencanaan itu didahului oleh ide-

ide yang akan dituangkan dan dikembangkan 

dalam program. Ide kurikulum bisa berasal dari: 

a) Visi yang dicanangkan, Visi (vision 

adalah The statement of idea or hopes) 

yakni pernyataan tentang cita-cita atau 

harapan-harapan yang ingin dicapai oleh 

suatu lembaga pendidikan dalam jangka 

panjang. 

b) Kebutuhan stakeholders (siswa, 

masyarakat, pengguna lulusan), dan 

kebutuhan untuk studi lanjut. 

c) Hasil evaluasi kurikulum sebelumya dan 

tuntutan perkembangan ipteks & zaman. 

d) Pandangan-pandangan para pakar dengan 

berbagai latar belakangnya. 

e) Kecendrungan era globalisasi, yang 

menuntut seseorang untuk memiliki etos 
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belajar sepanjang hayat, melek sosial, 

ekonomi, politik, budaya dan teknologi.
55

 

 

Kelima ide tersebut kemudian diramu 

sedemikian rupa untuk dikembangkan dalam 

program atau kurikulum sebagai dokumen, yang 

antara lain berisi: bentuk silabus, dan komponen-

komponen kurikulum yang harus dikembangkan. 

Apa yang tertuang dalam dokumen tersebut 

kemudian dikembangkan dan disosialisasikan 

dalam proses pelaksanaannya yang dapat berupa 

pengembangan kurikulum dalam bentuk satuan 

acara pembelajaran (SAP), proses pembelajaran di 

kelas atau di luar kelas, serta evaluasi 

pembelajaran, sehingga diketahui tingkat efesiensi 

dan efektivitasnya. Dari evaluasi ini akan diperoleh 

umpan balik (feed back) untuk digunakan dalam 

penyempurnaan kurikulum berikutnya. Dengan 

demikian, proses pengembangan kurikulum 

menuntut adanya evaluasi secara berkelanjutan 

mulai perencanaan, implementasi hingga evaluasi 

itu sendiri.
56

 

Ada beberapa asas yang dijadikan dasar 

dalam perencanaan kurikulum, yaitu : 
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a. Objektivitas 

Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang 

jelas dan spesifik berdasarkan tujuan 

pendidikan nasional, data input yang nyata 

sesuai dengan kebutuhan. 

b.  Keterpaduan 

Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan 

sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan 

sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, 

serta keterpaduan dalam proses penyampaian. 

c.  Manfaat 

Perencanaan kurikulum menyediakan dan 

menyajikan pengetahuan dan keterampilan 

sebagai bahan masukan untuk pengambilan 

keputusan dan tindakan, serta bermanfaat 

sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

d.   Efisiensi dan Efektivitas 

Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan 

prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu dalam 

mencapai tujuan dan hasil pendidikan. 

e. Kesesuaian 

Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan 

sasaran peserta didik, kemampuan tenaga 

kependidikan, kemajuan IPTEK, dan 

perubahan/perkembangan masyarakat. 

f. Keseimbangan 

Perencanaan kurikulum memperhatikan 

keseimbangan antara jenis bidang studi, 
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sumber yang tersedia, serta antara kemampuan 

dan program yang akan dilaksanakan. 

g. Kemudahan 

Perencanaan kurikulum memberikan 

kemudahan bagi para pemakainya yang 

membutuhkan pedoman berupa bahan kajian 

dan metode untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. 

h. Berkesinambungan 

Perencanaan kurikulum ditata secara 

berkesinambungan sejalan dengan tahapan, 

jenis, dan jenjang satuan pendidikan. 

i. Pembakuan 

Perencanaan kurikulum dibakukan sesuai 

dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, 

sejak dari pusat sampai daerah. 

j. Mutu 

Perencanaan kurikulum memuat perangkat 

pembelajaran yang bermutu, sehingga turut 

meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas 

lulusan secara keseluruhan.
57

 

Selain asas-asas kurikulum ada beberapa 

sifat Perencanaan Kurikulum: 

a. Bersifat stategis, karena merupakan instrumen 

yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 
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b. Bersifat komprehensif, yang mencakup 

keseluruhan aspek-aspek  kehidupan dan 

penghidupan masyarakat. 

c. Bersifat integratif, yang mengintegrasikan 

rencana yang luas, mencakup pengembangan 

dimensi kualitas dan kuantitas. 

d. Bersifat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata 

peserta didik dan kebutuhan masyarakat. 

e. Bersifat humanistik, menitikberatkan pada 

pengembangan sumber daya manusia, baik 

kuantitatif maupun kualitatif. 

f. Bersifat desentralistik, karena dikembangkan 

oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi 

daerah.
58

 

Kemudian yang tarakhir beberapa fungsi 

perencanaan kurikulum: 

a. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai 

pedoman atau alat manajemen, yang berisi 

petunjuk tentang jenis dan sumber belajar, 

media, bahan ajar, jenjang pendidikan, biaya 

dan sarana yang diperlukan, serta sistem 

kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan 

managemen yang telah dirancang sebelumnya. 

b. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai alat 

atau penggerak roda organisasi dan tata 

laksana untuk menciptakan perubahan dalam 

masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. 

Oleh karenanya perumusan kurikulum perlu 
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memuat informasi kebijakan yang relevan 

antara seni kepemimpinan dan pengetahuan 

yang telah dimiliki. 

c. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai 

motivasi untuk melaksanakan sistem 

pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.
59

  

2) Organisasi   

Organisasi adalah membangun struktur 

dengan bagian-bagiannya secara terintegrasi, baik 

secara vertikal maupun horizontal, dan membagi 

tugas, wewenang dan tangung jawab masing-

masing bagian sehingga struktur tersebut berjalan 

dan berfungsi dengan baik dan pada akhirnya 

tuhuan dapat tercapai.
60

 

Struktur program dapat di bedakan menjadi 

dua macam, yaitu struktur horizontal dan struktur 

vertikal. Struktur horizontal berhubungan dengan 

masaah pengorganisasian atau penyusun bahan 

pelajaran ke dalam pola tertentu, sedangkan 

struktur vertical berhubungan dengan masalah 

system-sistem pelaksanaan kurikulum sekolah, 

termasuk di dalamnya system pengalokasiaan 

waktu.
61

 

Suatu organisasi sangat di perlukan untuk 

melaksanakan proses managemen: 
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a) Organisasi perencanaan kurikulum, yang 

dilaksanakan oleh suatu lembaga pengembangan 

kurikulum, atau suatu tim pengembangan 

kurikulum.
62

 

b) Organisasi dalam rangka pelaksanaan 

kurikulum,baik pada tingkat daerah maupun 

tingkat sekolah atau lembaa yang melaksanakan 

kurikulum. 

c) Organisasi dalam evaluasi kurikulum, yang di 

melibatkan berbagai pihak dalam proses 

evaluasi kurikulum. 

Secara akademik, organisasi kurikulum di 

kembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi 

sebagai berikut: 

a) Kurikulum mata pembelajaran,yang terdiri dari 

sejumlah mata ajaran secara terpisah. 

b) Kurikulum bidang studi, yang memfungsikan 

beberapa mata ajaran sejenis. 

c) Core curriculum,yakni kurikulum yang disusun 

berdasarkan mata kebutuhan siswa.
63

 

Hamalik berpendapat dalam bukunya 

Muhammad Zaini, pengorganisasikan kurikulum 

terdapat beberapa prosedur yang meliputi: 

1. Prosedur pembelajaran. 

Pemilihan isi kurikulum di dasarkan atas 

materi yang terkandung di dalam buku 
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pelajaran yang telah di pilih oleh sebuah 

panitia tertentu. 

2. Prosedur surya pendapat. 

Pamilihan dan pengorganisasian isi 

kurikulum di lakukan dengan jalan 

mengadakan survey atau penelitian terhadap 

pendapat berbagai pihak. 

3. Prosedur studi kesalan. 

Prosedur ini dilaksanakan dengan jalan 

mengadakan analisis terhadap kesalahan, 

kekeliruan, kelemahan atau kebaikan atas 

hasil-hasil atau pengalaman kurikuler. 

4. Prosedur memperbaiki kurikulum lainnya. 

Prosedur ini dapat disamakan dengan 

metode tambal sulam dengan mempelajari 

metode sekolah lain, guru atau sekolah 

dapat menetapkan atau menentukan isi 

kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan 

tujuan. 

5. Analisis kegiatan orang dewasa. 

Prosedur ini terlebih dahulu diadakan studi 

terhadap kegiatan dalam kehidupan untuk 

menemukan sejumlah kegiatan yang 

dipelajari oleh para siswa di sekolah. 

Kegiatan yang dianalisis adalah yang 

berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan. 

6. Prosedur fungsi sosial. 

Prosedur ini tertalian dengan prosedur 

analisis kegiatan masyarakat. Masyarakat 

melakukan banyak fungsi social dalam 
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kehidupannya yang bermacam ragam dan 

bentuknya, dan berada dalam daerah 

kehidupan tertentu, fungsi yang di tertentu, 

di klasifikasikan menjadi sejumlah area of 

living 

7. Prosedur minat kebutuhan. 

Menurut prosedur in, minat dan kehidupan 

juga melibatkkan persistent problem, tetapi 

scope dan sequencenya di dasarkan atas 

siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi 

personal dan social.
64

 

 

Sedangkan organisasi dalam menyusun 

kurikulum sangatlah bergantung pada organisasi, 

yakni mengelompokkan berbagai kegiatan, 

membentuk penyajian bahan pelajaran, atau 

organisasi kurikulum serta memberikan kekuasaan 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut.  

Ruang lingkup isi kurikulum meliputi beberapa 

hal: 

a) Isi yang bersifat umum, berlaku untuk semua 

siswa yang berguna dalam proses interaksi dan 

pengembangan tingkat berfikir, mengasah 

perasaan dan berbagai pendekatan untuk dapat 

saling memahami satu sama lain, yang 

menegaskan posisi setiap siswa sebagai 

anggota dan hidup dalam lingkungan 

masyarakat. 
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b) Isi yang bersifat khusus, berlaku untuk 

program-program tertentu, yang mempunyai 

kebutuhan berbedaan atau mempunyai 

kemampuan istimewa dibanding siswa lainnya, 

yang membutuhkan perlakuan yang berbeda 

untuk dapat mengaktualisasikan seluruh potensi 

yang dimilikinya.
65

 

Dalam penyusunan kurikulum sangatlah 

tergantung pada asas organisatoris, yakni bentuk 

bentuk penyajian bahan pelajaran atau organisasi 

kurukulum. Organisasi kurikulium itu diantaranya 

adalah:
66

 

1) Separated Subjec Kurikulum
 

Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum 

mata pelajaran yang terpisah formal atau non 

formal dan satu sama lainnya. Kurikulum mata 

pelajaran terpisah berarti kurikulumnya dalam 

bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah antara 

formal dan non formal dan satu sama lain, yang 

kurang mempunyai keterkaitan dengan mata 

pelajaran lainnya.  Konsekuensinya, anak didik 

harus semakin banyak mengambil mata 

pelajaran. 

Kurikulum mata pelajaran (subject 

curriculum) terdiri dari mata pelaran (subject) 

yang tepisah-pisah, dan subject itu merupakan 

                                                 
65

 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 21.
 

66
 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, 

141-147.
 

 



53 

 

himpunan pengalaman dan pengetahuan yang 

diorganisasikan secara logis dan sistematis oleh 

para ahli kurikulum (experts). 

2) Core curriculum 

Kurikulum ini mengandung makna bahwa 

sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara 

yang satu dengan yang lain, sehingga ruang 

lingkup bahan yang tercakup semakin luas. 

Sebagai contoh, pada mata pelajaran fiqih dapat 

dihubungkan dengan mata pelajaran al-Qur’an 

Hadis. Pada saat anak didik mempelajari sholat, 

dapat dihubungkan dengan pelajaran al-Qur’an 

(surah al-Fatihah, dan surat lainnya) dan hadis 

yang berhubungan dengan sholat, dan lain 

sebagainya. 

Banyak berbagai pendapat yang 

mendifinisikan apa yang dimaksud core 

kurikulum namun Romine mencoba 

merumuskan yang lebih komprehensif. Ia 

menyatakan bahwa:  

a) kurikulum inti merupakan bagian dari 

keseluruhan kurikulum yang diperuntukkan 

bagai semua siswa; 

b) Core program berkenaan dengan 

pendidikan umum untuk memperoleh 

bermacam-macam hasil (tujuan pendidikan) 

c) Berbagai kegiatan dan pengalaman core 

disusun dan diajarkan dalam bentuk 

kesatuan, tidak dibatasi oleh garis-garis 

pelajaran yang terpisah; dan 
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d) Core program diselenggarakan dalam 

jangka waktu yang lebih lama.
67

 

3) Integrated Curriculum 

Yaitu kurikulum yang menyajikan bahan 

pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa 

mengadakan batas-batas antara satu mata 

pelajaran dengan yang lainnya.
68

 Ciri-ciri 

kurikulum terintegrasi ini antara lain : 

Berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, 

berdasarkan psikologi belajar gestalt dan 

organismik, berdasarkan landasan sosiologis dan 

sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat dan 

tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. 

a) Bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang 

oleh semua mata pelajaran atau bidang studi 

yang ada, tetapi lebih luas. Bahkan mata 

pelajaran baru dapat saja muncul dan 

dimanfaatkan guna pemecahan masalah 

Sistem penyampaian menggunakan sistem 

pengajaran unit, baik pengalaman 

(experience) atau pelajaran (subject matter 

unit). Peran guru sama aktifnya dengan peran 

murid. 

b) Segala sesuatu yang dipelajari anak 

merupakan unit yang bertalian erat, bukan 

fakta yang terlepas satu sama lain. 
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c) Kurikulum ini sesuai dengan pendapat-

pendapat modern tentang belajar, murid 

dihadapkan kepada masalah yang berarti 

dalam kehidupan mereka. 

d) Aktifitas anak-anak meningkat karena 

dirangsang untuk berpikir sendiri dan 

berkerja sendiri, atau kerjasama dengan 

kelompok. 

e)   Kurikulum ini mudah disesuaikan dengan 

minat, kesanggupan dan kematangan murid.
69

 

4) Social Functions And Persistens Situations. 

Dalam pengembangan kurikulum ini di 

dasarkan pada lingkungan social anak didik, 

sehingga pelajaran yang di peroleh  memiliki 

fungsi dan makna bagi kehidupan sehari-hari 

dan tidak terpisah dengan kondisi masyarakat.
70

 

Sejalan dengan pembahasan diatas, Burhan 

Nurgiyantoro menyatakan: 

 Organisasi kurikulum adalah struktur 

kurikulum berupa kerangka umum 

program-program pengajaran yang akan 

disampaikan kepada murid.
71

 

 

Dari pengertian organisasi kurikulum 

diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi 

kurikulum adalah struktur kurikulum berupa 
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kerangka umum program-program pengajaran 

yang disusun dalam pola tertentu dengan tujuan 

untuk mempermudah siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dengan 

demikian, organisasi kurikulum berkaitan 

dengan pengaturan bahan pelajaran serta hal-hal 

yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti 

jadwal pelajaran, alokasi waktu dan lain 

sebagainya. Sehingga memudahkan organisasi 

kurikulum pada: 

a) Mempermudah dalam membuat struktur 

pendidik dan bahan yang diajarkan.Salah satu 

dari tujuan organisasi kurikulum tersebut 

adalah bagaimana membuat dan 

mempermudah dalam struktur terhadap bahan 

dan pendidik. Struktur kurikulum ini 

diartikan bahwa dalam pembuatan suatu 

pedoman perencanaan terhadap bahan yang 

akan diajarkan itu memiliki pembagian yang 

cukup tertata dalam suatu tingkatan dalam 

KBM. Dengan memiliki suatu tingkatan 

kurikulum diharapkan dapat mempermudah 

baik kepada pengajar pada khususnya dan 

terhadap bahan pelajaran yang akan diajarkan 

dalam KBM. 

b) Mempermudah pencapaian tujuan baik secara 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

Tujuan jangka pendek sebenarnya dalam 

kurikulum tersebut adalah berupa penilaian 
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yang dilakukan sekolah itu sifatnya berupa 

kuantitatif terhadap mata pelajaran yang 

diajarkan disekolah. Sedangkan dalam jangka 

panjang tujuan tersebut memuat bagaimana 

daya dan kreasi yang dimiliki yang pernah 

diajarkan suatu lembaga pendidikan itu dapat 

diterapkan dengan baik dilingkunganya 

c) Mempermudah spesialisasi bahan yang 

diajarkan. 

Pengkhususan bahan ajar disini diartikan 

sebagai suatu tindakan dimana bahan yan 

diajarkan itu lebih terfokus dalam satu bidang 

yang menjadi bakat dan minat yang dimiliki 

oleh siswa dalam proses KBM. 

Pengkhususan ini juga sangat penting bagi 

pendidik supaya mempermudah dalam 

pengajaran yang akan dilakukan baik didalam 

kelas maupun diliuar kelas dalam KBM 

d) Mempermudah dalam penggunaan strategi 

atau metode yang dilakukan oleh para 

pendidik. 

Salah satu upaya yang dilakukan dalam 

organisasi kurikulum untuk mencapai tujuan 

tersebut dengan menggunakan suatu strategi 

yang sangat penting. Strategi tersebut 

digunakan sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Pada khususnya 

pada strategi ini banyak dilakukan oleh para 

pendidik agar benar-benar lebih efektif dan 

efisien dalam KBM 



58 

 

e) Mempermudah dalam koordinasi dan kerja 

sama antar bagian baik pendidik ataupun 

mata pelajaran yang diajarkan, dan pembuat 

kebijakan. 

Kerjasama ini dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan yang didasarkan atas suatu 

kerjasama antar berapa bagian yang saling 

terkait satu sama lainya. Sedangkan 

koordinasi adalah suatu yang memiliki 

interaksi satu sama lainya yang terjadinya 

tidak ada miss komunikasi satu dengan yang 

lainnya. Jadi kerja sama dan koordinasi ini 

merupakan salah satu hal yang penting dalam 

organisasi kurikulum. Ini diartikan dengan 

bagaimana seorang system pendidikan yang 

tertera dalam suatu kurikulum itu memiliki 

ikatan kerja sama satu sama lainnay yaitu 

antar bahan mata pelajaran, pendidik, peserta 

didik, lingkungan serta lainya dalam 

mencapai suatu tujuan didalam pedoman 

kurikulum tersebut. Koordinasi merupakan 

suatu hal yang memiliki tingkatan yang 

sangat penting, ini diartikan sebagai suatu 

cara untuk tidak saling salah paham antar 

system yang ada dalam konsep (dalam hal ini 

pembuat kebijakan) dengan pelaksana 

kebijakan tersebut (pendidikan dan lembaga 

yang melaksanakanya. 
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f) Sebagai jembatan untuk mencapai suatu 

tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang 

ditargetkan. 

Sebagai jembatan disini maksudnya bahwa 

organisasi kurikulum adalah suatu pedoman 

dari mata pelajaran yang akan ditempuh 

dalam suatu pendidikan. Jembatan disini 

berfungsi sebagai suatu jalan untuk 

menyatukan suatu system pendidikan yang 

tertuang dalam organisasi kurikulum dengan 

maksud supaya adanya pencapaian yang 

diharapkan baik secara kualitas maupun 

kuantitas.
72

 

3) Pelaksanaan 

Pelaksanaan kurikulum merupakan proses 

penerapan ide, kebijakan, atau motivasi dalam 

bentuk tindakan praktis hingga memberikan 

dampak, baik berupa perubahan, pengetahuan, 

keterampilan, maupun nilai dan sikap.
73

 

Keberasilan atau kegagalan kurikulum  sangatlah 

bergantung pada  guru/ustadz karena guru atau 

ustaz merupakan kunci yang menentukan serta 

mengarahkan komponen. Tugas guru bukan 

mencurahkan dan menyuplai peserta didik dengan 

ilmu pengetahuan, tetapi guru berfungsi sebagai 
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motivator, mediator dan fasilitator pembelajaran.
74

 

Sedangkan palaksanaan kurikulum itu sendiri 

direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai 

dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulumyang 

telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu janjang 

pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. 

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua 

tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat 

sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah  

yang berperan  adalah guru.
75

 Walaupun dibedakan 

antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam 

pelaksanaan kurikulum serta diadakan perbedaan 

tingkat dalam pelaksanaan administrasi, yaitu 

tingkat kelas dan tingkat sekolah, namun antara 

kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi 

kurikulum tersebut senantiasa  bergandengan dan 

bersama-sama bertanggung jawab melaksananakan 

proses administrasi kurikulum.
76

 

a. Strategi Pelaksanaan Kurikulum 

Ada beberapa unsur dalam strategi 

pelaksanaan kurikulum,yakni: 

1. Proses belajar mengajar 

Pelaksanaan kurikulum pada 

hakikatnya mewujudkan program pendidikan 

agar berfungsi mempengaruhi anak didik/siswa 

menuju tercapainya tujuan pendidikan. Salah 

                                                 
74

 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, Dan 

Implementasi (Bandung: PT.Rosdakarya, 2002), 69. 
75

 Oemar,Hamalik, Dasar-dasar pengembangan kurikulum.43. 
76

 Ibid., 46 



61 

 

satu wujud nyata dalam pelaksanaan 

kurikulum adalah proses belajr-mengajar. 

Dengan perkataan lain proses belajar-mengajar 

adalah opersionalisasi dari kurikulum. Adapula 

pendapat bahwa proses belajar mengajar 

adalah kurikulum actual atau kurikulum nyata 

atau kurikulum mikro. Proses belajar mengajar 

adalah kegiatan nyata mempengruhi anak didik 

dalam suatu situasi yang memungkinkan 

terjadinya interaksi antara guru dan siswa, 

siswa dan siswa atau siswa dan lingkungan 

belajarnya.
77

 

Komponen-komponen yang harus 

terdapat dalam proses belajar mengajar untuk 

di gerakkan supaya anak didik/siswamencapai 

tujuan pengajaran adalah: 

1. Bahan pengajaran atau isi pengajaran. 

2. Metode mengajar dan alat bantu mengajar 

3. Penilaian atau evaluasi. 

Komponen bahan pengajaran berfungsi 

memberikan isi terhadap tujuan pengajaran, 

metode dan alat bantupengajaran berfungsi 

sebagai alat untuk mengantarkan bahan 

pengajaran menuju tujuan pengajaran, dan 

penilaian berfungsi untuk mengetahui tercapai 

tidaknya tujuan pengajaran.
78
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Proses belajar mengajar 

merupakantugas dan tanggung jawab guru, 

karena itu guru adalah pelaksana kurikulum. 

Guru yang mempengaruhi dan merubah 

pribadi anak melalui nilai-nilai yang 

terkandung dalam kurikulum. Kelangsungan 

proses belajar mengajar secara terencana 

terpola dan terprogram berdasarkan rambu-

rambu yang ada dalam  garis-garis besar 

program pengajaran(GBPP) merupakan cirri 

dan indikator keberhasilan pelaksanaan 

kurikulum. Disinilah posisi dan proses belajar 

mengajar sebagai salah satu strategi dalam 

melaksanakan kurikulum. Guru sebagai 

pelaksana, Pembina dan sekaligus pengembang 

kurikulum di tuntut memiliki kemampuan 

untuk: 

1.  Menguasai GBPP 

2.  Menguasai bahan pengajaran/pengetahuan 

ilmiah 

3. Merencanakan pengajaran 

4. Mengelola proses belajar mengajar 

5. Menilai hasil belajar. 

Kemampuan-kemampuan tersebut 

merupakan prasyarat untuk dapat 

melaksanakan kurikulum sebagaimana 

harusnya.
79

 

2. Bimbingan menyeluruh 

                                                 
79

 Oemar, Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan kurikulum (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), 44. 



63 

 

Bimbingan pada hakikatnya adaah 

proses bantuan siswa kepada para siswa 

dengan memperhatikan kemungkinan dan 

kenyataan tentang adanya kesulitan yang di 

hadapi dalam rangka pengembangan 

pribadinya yang optimal sehingga mereka 

dapat memahami dirinya, mengarahkan sikap 

dan tindakannya sesuai dengan tuntutan dan 

keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat.
80

 Dengan demikian hakikat 

bimbingan adalah membantu siswa dan 

mengarahkannya kepada pencapaian tujuan 

pendidikan. Tujuan utama dari program 

bimbingan di sekolah adalah mengembangkan 

kemampuan siswa dan kesanggupan dalam 

menghadapi masalah yang di hadapinya.
81

 

Oleh sebab itu fungsi bimbingan meliputi 

fungsi menyalurkan, seperti membantu siswa 

untu memilih jurusan sekolah,lapangan kerja, 

minat, bakat, dan cirri-ciri kepribadian lainnya, 

dan fungsi mengadaptasikan, yakni membatu 

petugas di sekolah khususnya guru untuk 

menyesuaikan program dan kegiatan 

pengajaran sesuai dengan minat dan 

kemampuan serta kebutuhan para siswa untuk 

memperoleh penyesuaian pribadi dan 
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memperoleh kemajuan dalam  

perkembangannya secara optimal.
82

 

Berdasarkan hakikat,tujuan, dan fungsi 

bimbingan di atas maka kegiatan operasional 

bimbingan dan penyuluhan disekolah 

mencakup antara lain: 

a. Kegiatan pendahuliuan atau persiapan 

seperti penyuluhan dan penerangan 

bimbinbgan penyuluhan, konsultasi dengan 

seluruh staff, pengumpulan informasi, 

penyediaan fasilitas yang di perlakukan. 

b. Pengumpulan tentang data dan informasi 

siswa seperti data identitas pribadi, 

keluarga, lingkungan social, data psikis 

siswa (apek intelektual, aspek emosional, 

aspek kemauan, kepribadian, prstasi belajar 

yang dicapainya dan lain-lain). 

c. Pembedaan informasi dan orientasi seperti 

orientasi kehidupan di sekolahnya, orientasi 

kehidupan perguruan tinggi atau sekolah 

diatasnya, informasi mengenai jenis 

pekerjaan, informasi cara belajar, informasi 

lingkungan sekitar yang diperlukan siswa. 

d. Penempatan dan penyaluran seperti 

memilihan jurusan, penempatan dalam 

kelas, pembentukan kelompok belajar, 

pengambilan program belajar, pemilihan 
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kegiatanm ekstrakurikuler, penyaluran 

minat dan lain-lain.
83

 

3. Administrasi supervise 

Pelaksanaan kurikulum menuntut 

adanya upaya bersama yang terencana, berpola 

dan terprogram agar tujuan pendidikan dapat di 

capai secara optimal. Upaya tersebut 

berkenaan dengan administrasi, yakni usaha 

mendayagunakan semua sumber baik material 

maupun personal secara efektif dan efisien. 

Wujud operasional kegiatan administrasi di 

sekolah mencakup bidang pengajaran, bidang 

kesiswaan,bidang ketenagaan, bidang 

keuangan, bidang peraltan pengajaran, bidang 

perlengkapan sekolah dan bidang hubungan 

sekolah dan masyarakat.
84

 

Sisi lain yang erat kaitannya dengan 

administrasi pendidikan adalah supervisi. 

Supervise adalah bantuan yang di berikan 

kepada semua staf sekolah, khususnya guru 

untuk mengembangkan proses belajar 

mengajar agar lebih efektif dan efisien. Kesan 

dari kata supervise atau pengawas umumnya 

mencari kesalahan kesalahan dari staf, padahal 

pengawasan di lakukan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan. Unsure-unsur dari strategi 

pelaksanaan kurikulum seperti proses belajar 
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mengajar, bimbingan penyuluhan, 

administrasi, evaluasi merupakan sasaran 

utama kegiatan supervise. Teknik yang dapat 

di gunakan dalam supervise antara lain 

wawancara, diskusi, observasi, rapat kerja, 

latihan/training, korespondensi, kunjungan 

kelas dan lain-lain.
85

 

4. Sarana kulikuler 

Sarana kurikuler yang termasuk penting 

dalam menunjang pelaksanaan kurikulum 

adalah sbb: 

1. Sarana instruksional; mencakup alat-alat 

laboratorium, alat peraga pengajaran, 

buku-buku pelajaran/perpustakaan 

2. Sarana personil; aratinya tercukupinya 

jumlah staf sekolah terutama tenaga guru, 

tenaga administrasi dan tenaga non guru 

3. Sarana material; menyangkut kebutuhan 

alat-alat fasilitas seperti ruangan kelas, 

ruang laboratorium, ruang rapat, ruang 

bimbingan, dan lain-lain beserta 

perlengkapannya.
86

 

5. Penilaian hasil belajar 

Penilaian hasil belajar di lakukan oleh 

guru dalam dua tahap. Tahap pertama 

penilaian yang di lakukan pada akhir program 

belajar mengajar yang sering di sebut penilaian 

formatif. Tujuan penilaian lebih di utamakan 
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untuk memperbaiki proses belajar mengajar 

bukan untuk menentukan angka kemajuan 

belajar siswa. Hasil belajar yang di capai siswa 

setelah program belajar mengajar selesai di 

gunakan guru untuk memperbaiki tindakan 

mengajarnya. Apabila hasilnya masih kurang, 

guru berkewajiban mengulang kembali bahan 

pelajaran tersebut sebelum dilanjutkan 

mengajarkan bahan yang lainya.
87

 

b. Administrasi Pelaksanaan Kurikulum  

Sondang S. Siagian  mengemukakan 

definisi administrasi adalah keseluruhan proses 

kerjasama antara dua orang atau lebih yang 

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. 

Dalam rumusan ini terkandung lima konsep pokok 

yaitu : 

1. Administrasi sebagai proses keseluruhan dimana 

terdapat sejumlah komponen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. 

2. Manusia terlibat sebagai proses administrasi 

3. Proses administrasi senantiasa bertujuan. 

4. Pada prinsipnya administrasi dilaksanakan 

dalam bentuk kerjasama. 

5. Proses administrasi memerlukan dukungan 

peralatan dan perlengkapan. 

Administrasi pelaksanaan kurikulum  

berkenaan dengan semua prilaku yang bertalian 
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dengan semua tugas memungkinkan terlaksananya 

kurikulum. Dalam administrasi pelaksanaan 

kurikulum ini , tujuan administrasi tersebut adalah 

agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik . 

Administrasi bertugas menyediakan 

/mempersiapkan fasilitas material, personal dan 

kondisi- kondisi agar kurikulum dapat 

dilaksanakan.
88

 

Kegiatan-kegiatan dalam administrasi 

kurikulum antara lain sebagai berikut. 

1. Menyusun rencana kegiatan tahunan. 

2.  Menyusun rencana pelaksanaan program unit. 

3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. 

4. Melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar  

5. Mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan 

pribadi 

6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra 

kurikuler. 

7. Melaksanakan evaluasi belajar tahap akhir. 

8. Mengatur alat perlengkapan pendidikan. 

9. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan 

penyuluhan. 

10. Merencanakan usaha-usaha peningkatan mutu 

guru.
89

 

Pokok-pokok kegitan tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa pokok kegiatan 

yaitu: 
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1) kegiatan yang berhubungan dengan kepala 

sekolah. 

2) kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. 

3) kegiatan yang berhubungan dengan murid. 

4) kegiatan pelaksanaan evaluasi  

5) kegiatan yang berhubungan denagn usaha 

peningkatan mutu profesional guru/stadz.
90

 

4) Pengontrolan 

Pengontrolan adalah tindakan untuk 

menuntun dan mendeteksi pelaksanaan suatu 

kegiatan agar tidak menyimpang dari 

perencanaan.
91

 Serta menetapkan ukuran untuk 

pelaksanaan tujuan, memonitor, dan jika terjadi 

penyimpangan, harus ditemukan sebabnya dan 

memberi tindakan korektif bila diperlukan, proses 

ini bertujuan untuk menemukan sejauh mana tujuan 

yang akan dicapai. Control ini sangat berhubungan 

erat dengan perencanaan sebagai bagian dari 

system. Sedangkan control kurikulum adalah 

proses pembuatan beberapa keputusan tentang 

kurikulum di dalam sekolah, atau proses 

pengajaran yang dibatasi oleh minat-minat pihak 

luar, seperti orang tua, karyawan dan masyarakat.
92

 

Tahap-tahap pengontrolan:
93

 

1) Penetapan standar pelaksanan 
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2) Menetukan pengukuran pelaksanaan 

kegiatan/kinerja 

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

4) Pembandingan pelaksanaan dengan standar 

dan anlisis penyimpangan 

5) Pengambilan tindakan koreksi 

Selain itu Penontrolan merupakan proses 

pengecekan performance terhadap standart untuk 

menentukan sejauh mana tujuan telah 

tercapai.Kontrol kurikulum dapat dipandang 

sebagai proses pembuatan keputusan-keputusan 

tentang kurikulum didalam sekolah atau proses 

pengajaran yang di batasi oleh minat-minat pihak 

luar, seperti orang tua, karyawan, masyarakat lokal 

atau masyarakat luar.
94

 

Pelaksanaan kontrol kurikulum dapat 

ditafsirkan sebagai berikut: hakikat siswa dan kelas 

minta agar guru mempertimbangkan discreationary 

space dalam memilih pokok-pokok penting dalam 

kurikulum. Pernyataan offical  kurikulum dan 

implementasi perubahan yang dilakukan oleh guru 

biasanya tampak pada lingkup (materi), dapat 

bersikap radikal atau bersifat menyeluruh.
95

 

3. Model Pengembangan Kurikulum 
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Model adalah kontruksi yang bersifat teoritis 

dari konsep.
96

 Sedangkan menurut Burhan 

Nurgiyanto, model adalah ulasan teoritis tentang suatu 

konsepsi dasar.
97

 Dengan demikian, model akan 

berguna jika mampu mengembangkan secara efektif 

dan efesien sejumlah data dan fenomena yang 

kompleks. Model didapatkannya dari penjelasan 

aspek-aspek tertentu terhadap domain teori secara 

total. Dengan kata lain, model memiliki konsentrasi 

pada variabel-variabel terpilih dan bagaimana iasaling 

berhubungan dengan teori.  Dalam kegiatan 

pengembangan kurikulum model merupakan ulasan 

teoritik tentang suatu proses pengembangan 

kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula hanya 

merupakan ulasan salah satu komponen kurikulum, 

atau suatu model yang memberikan ulasan tentang 

organisasi kurikulum. Tetapi ada pula yang hanya 

menekankan pada mekanisme pengembangan saja. 

Dan ada juga yang menekankan pada hubungan yang 

terlibat dalam mengembangkan kurikulum.
98

  

Pengertian kurikulum di atas, sudah 

menunjukkan masalah pokok dalam pengembangan 

kurikulum, yakni unsur-unsur yang konflik, 

pengalaman selalu menjangkau masa depan. Unsur-
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unsur konflik ini meliputi hampir segala aspekl dalam 

pengembangan kurikulum. Karena itu, pengembangan 

kurikulum pada dasarnya berkisar pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan laju yang peelu dipercepat. 

2. Pendidikan merupakan proses transisi, jadi terbatas 

waktu. 

3. Manusia (yang belajar maupun yang mengajar ) 

terbatas kemampuannya untuk menerima, 

menyampaikan dan mengelola informasi.
99
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Dari pengertian model dan kurikulum di atas 

dapat dikatakan, bahwa model pengembangan 

kurikulum adalah suatu konsep mengenai salah satu 

kurikulum.
100

 

4. Model-Model Pengembangan Kurikulum 

Ada berbagai pendapat terkait dengan model 

pengembangan kurikulum, berbagai macam pendapat 

itu merupakan hasil pemikiran para ahli pendidikan 

diantaranya adalah: Dakir yang dikutip dari Robert S. 

Zain, dikelompokkan menjadi delapan model yaitu: 

administrative, grass root, demonstrasi, beaucham, 

interpersonal, action research.
101

 

Pertama: Administrative yaitu adanya tim-tim 

khusus pengarah pengembangan kurikulum yang 

terdiri atas pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, 

ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari 

dunia kerja dan perusahaan. Tugas tim tersebut ialah 

merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, 

kebijaksanaan, dan strategi utama dalam 

pengembangan kurikulum. Kedua: grass root yaitu 

Model pengembangan kurikulum yang pertama 

digunakan dalam sistem pengelolaan 

pendidikan/kurikulum yang bersifat sentralisasi, 

sedangkan model grass-roots akan berkembang dalam 

sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Ketiga: 

demonstrasi yaitu Model diprakarsai oleh sekelompok 

guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan 
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ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan 

kurikulum. Dan model ini lingkupnya hanya sebatas 

satu atau beberapa sekolah, suatu komponen 

kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen 

kurikulum. Keempat: beaucham yaitu beauchamp 

merupakan salah seorang ahli di bidang kurikulum. 

Beauchamp mengemukakan lima hal di dalam 

pengembangan kurikulum. Kelima: interpersonal 

yaitu model Roger dikenal bukan sebagai seorang ahli 

pendidikan, melainkan ia ahli di bidang 

psikologi/psikoterapi. Tetapi konsep-konsepnya 

tentang psikoterapi khususnya bagaimana 

membimbing individu juga dapat diterapkan dalam 

bidang pendidikan dan pengembangan kurikulum. 

Keenam model  Emerging Technical yaitu Peranan 

perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta nilai-nilai efesiensi efektifitas dalam 

bisnis juga sangat besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan model kurkulum. Dengan demikian, 

dalam merealisasikannya diperlukan suatu model 

pengembangan kurikulum dengan pendekatan yang 

sesuai.
102

 Sedangakan Menurut Abdullah Idi model 

pengembangan kurikulum diklasifikasikan menjadi 

lima yaitu: Rap Tyler, Hilda Taba, D.K 

Wheeler,Decker Walke, Model Skill beck.
103
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Nana Syaodih Sukmadinata, dalam bukunya 

Pengembanan Kurikulum, Teori dan Praktek, 

menjelaskan bahwa model pengembangan kurikulum 

perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan 

sistem pengelolaan pendidikan yang di anut serta 

model-model pendidikan mana yang digunakan. 

Paling tidak menurut Syaodih, dikenal beberapa 

model pengembangan kurikulum:
104

  

 

B. Pondok Pesantren  

1. Pengertian Pondok Salafiyah  

 Pesantren adalah istilah yang bukan dari 

bahasa Arab, akan tetapi istilah ini muncul dari bahasa 

India. Demikian juga istilah pondok, langgar, surau 

bukan dari bahasa Arab melainkan dari bahasa India 

juga.
105

 

Pesantren menurut pendapat yang lain adalah 

berasal dari akar kata santri dengan awalan “pe-” dan 

akhiran “-an” yang berarti tempat tinggal santri. A.H. 

Johns dan CC Berg sebagaimana yang dikutip oleh 

Zamakhsari Dhofier berpendapat bahwa istilah santri 

berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji 

dan atau berasal dari kata Shastri yang dalam bahasa 

India adalah yang tahu buku-buku suci agama Hindu. 

Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti 

buku-buku suci, buku-buku agama atau 
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pengetahuan
106

. Sedangkan M. Arifin mendefinisikan 

pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan agama 

Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat 

sekitar
107

. Abdurrahman Wahid atau yang lebih 

dikenal dengan Gus Dur memberi makna secata teknis 

bahwa pesantren is a place where santri (student) 

live.
108

 

 Dari beberapa pengertian diatas menunjukkan 

bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan 

yang mendidik santri secara totalitas secara makna 

dan nuansa secara menyeluruh untuk mempelajarai 

ilmu-ilmu agama Islam. 

2. Tipologi Pondok Pesantren 

Dari berbagai tingkat konsistensi dengan 

sistem lama dan keterpengaruhan oleh sistem modern, 

secara garis besar pondok pesantren dapat 

dikategorikan ke dalam tiga bentuk diantaranya: 

a. pondok pesantren salafiyah 

Salaf artinya lama, dahulu, atau tradisional. 

Pondok pesantren salafiyah adalah pondok 

pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran 

dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang 

berlangsung sejak awal pertumbuhannya. 

Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan 
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secara individual atau kelompok dengan 

konsentrasi pada kitab-kitab klasik, berbahasa 

Arab. Penjenjangan tidak didasarkan pada satuan 

waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang 

dipelajari. Dengan selesainya suatu kitab tertentu, 

santri dapat naik kejenjang berikutnya dengan 

mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih 

tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 

pendidikan modern yang dikenal dengan sistem 

pembelajaran tuntas. Dengan cara ini, santri lebih 

intensif mempelajari suatu cabang ilmu. 

b. Pondok Pesantren Kholafiyah 

Khalaf artinya kemudian atau belakang 

sedangkan ashri artinya sekarang atau modern. 

Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok 

pesantren yang menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan dengan pendekatan modern. Melalui 

kegiatan pendidikan formal, baik madrasah (MI, 

MTS, MA atau MAK), maupun sekoah (SD, SMP, 

SMU, dan SMK), atau perguruan tinggi, dengan 

pendekatan klasikal. Pembelajaran pada pondok 

pesantren khalafiyah dilakukan secara berjenjang 

dan berkesinambungan, dengan satuan program 

didasarkan pada satuan waktu, seperti semester, 

tahun atau kelas, dan seterusnya. Pada pondok 

pesantren khalafiyah lebih banyak berfungsi 

sebagai asrama yang memberikan lingkungan 

kondusif untuk pendidikan agama. 

c. Pondok Pesantren Campuran 
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Sebagian besar pondok pesantren campuran 

adalah pondok pesantren yang berada di antara 

rentangan dua pengertian di atas. Sebagian besar 

pondok pesantren yang mengaku atau menamakan 

diri pesantren salafiyah, pada umumnya juga 

meyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan 

berjenjang, walaupun tidak dengan nama madrasah 

atau sekolah. Demikian juga pesantren khalafiyah 

pada umumnya juga meyelenggarakan pendidikan 

dengan pendekatan pengajian kitab klasik, karena 

sistem “ngaji kitab” itu lah yang selama ini diakui 

sebagai salah satu identitas pondok pesantren 

tampa penyelenggaraan pengajian kitab klasik, 

agak janggal disebut sebagai pondok pesantren. 

 

C. Mutu Pendidikan 

1. Mutu dalam pendidikan  

Dalam pembahasan mengenai mutu pendidikan 

ini, jika ditinjau dari segi definisi memeang cukup 

bervariasi, akan tetapi, sebelum menjelaskan secara 

terperinci berdasarkan para pengamat dan ahli 

pendidikan, disini penulis terlebih dahulu  

mendevinisikan mutu pendidikan secara terpisah, 

karena kata “mutu” dan “pendidikan” keduanya 

mempunyai makna tersendiri. Secara laksikal, dalam 

kamus besar indonesia yang ditulis oleh Depdiknas, 

bahwa makna mutu adalah ukuran baik buruk suatu 
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benda, keadaan, taraf, atau derajat (kepandaian, 

kecerdasan, dan sebagainya).
109

 

Mulyasa mengutip dari Depdiknas, beliau 

mennambahkan bahwa secara umum, mutu dapat 

diartikan sebagai gambaran dan karakteristik 

menyeluruah dari barnag atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang 

diharapakan atau yang tersirat. Dalam konteks 

pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, 

dan output pendidikan.
110

 

Adapun menurut Usman dalam bukunya 

“menejemen teori praktik dan riset pendidikan” bahwa 

definisi mutu memiliki konotasi yangb bermacam-

macam bergantung yang memaknainya. Mutu berasal 

dari bahasa latin yakni “Qualiti” yang berarti what 

kind of (tergantung kata apa yang mengikutinya). 

Beliau menambahkan mutu menurut deming ialah 

kesesuaiandengan kebutuhan pasar atau konsumen. 

Sedangkan Juran mengatakan mutu ialah “qualiti is 

fitnes for use” artinya produk yang layak untuk 

dipakai.
111

 

Sulis yang dikutip Usman mengemukakan 

bahwa mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. 

Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya 
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tinggi dan harus dipenuhi, bersetandar tinggi, dengan 

sifat produk bergengsi tinggi.
112

 

 Umiro dan Gojali menginterpretasikan dari 

definisi sulis di atas, dalam arti absolut, mutu dapat 

disamakan juga dengan sifat baik, cantik dan benar.
113

  

Dengan demikian, penulis penulis dapat 

mengambil intisari dan definisi di atas, bahwa mutu 

pada hakekatnya dapat digunakan kapan saja, dan apa 

saja sesuai dengan objek yang terkait. Misalnya jika 

yang akan dipromosikan atau yang menjadi fokusnya 

dalam lembaga pendidikan, maka yang harus 

dilakukan oleh staekholder melihat kebutuhan 

pelangan atau minat peseta didik. Apakah 

mengfokuskan  dengan keungulan materinya? Seperti 

mengadakan ekskul 5 bahasa dan didatangkannya 

notive speaker sesuai dengan ahlinya dalam materi 5 

bahasa tersebut yang tidak ada pada lembaga lainnya 

artinya adanya keikhlasan pada lembaga tersebut 

daripada lembaga lainya yang biasa-biasa saja. 

2. Karakteristik Pendidikan Pesantren yang Bermutu  

Sejalan dengan perkembangan dunia yang 

semakin maju, masyarakat de-ngan tingkat rasionalitas 

yang memadai, sudah demikian cerdas untuk 

menentu-kan pilihan yang lebih rasional dan 

berwawasan ke depan, tidak lagi bersifat emosional 

dan mengandalkan primordialisme. Mereka memilih 
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lembaga pendidikan yang bermutu untuk 

menyekolahkan anak-anaknya pun sangat rasional dan 

mempertimbangkan prospek ke depan. Mereka akan 

menentukan pilihan kepada lembaga pendidikan yang 

bermutu yang dipandangnya ideal, yakni lembaga 

pendidikan yang mampu mengembangkan potensi 

sipritual dan akhlak, mampu mengembangkan aspek 

intelektual, dan mampu mengembangkan potensi 

sosial maupun keterampilan anak didiknya.
114

 Saat ini, 

ada kecenderungan kuat di kalangan keluarga Muslim 

untuk menyekolahkan anaknya di pesantren, baik 

karena alasan religius ataupun lingkungan sosial dan 

budaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa lembaga 

pendi-dikan pesantren tengah mengalami sema-cam 

“kebangkitan” atau setidaknya menemukan 

“popularitas” baru. Hal ini menjadi indikasi tentang 

harapan orang tua muslim untuk mendapatkan pendi-

dikan Islami yang baik, kompetitif, dan bermutu bagi 

anak-anaknya.
115

 

Salah satu indikator dari pendidikan bermutu 

adalah kemampuan institusi pendidikan tersebut 

melahirkan sumberdaya manusia yang bermutu. Ada 

pun ciri sumber daya yang bermutu adalah manusia 

yang memiliki kemampuan prakarsa, kerja sama, kerja 

tim, pelatihan kesejawatan, penilaian, komunikasi, 

penalaran, pemecahan masalah, pengambilan 
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keputusan, penggunaan informasi, perencanaan 

keterampilan belajar dan keterampilan multibudaya.
116

 

Pendidikan bermutu dapat dilihat dari sisi 

prestasi siswa, proses pembelajaran, kemampuan 

lulusan dalam mengembangkan potensinya di 

masyarakat serta dalam hal memecahkan masalah dan 

berpikir kritis. Oleh karena itu, perlu mengkaji mutu 

dari segi proses, produk, maupun sisi internal dan 

kesesuaian. Mutu dilihat dari proses adalah efektivitas 

dan efisiensi seluruh faktor berperan dalam proses 

pendidikan. Faktor-faktor tersebut, misalnya, kualitas 

pendidik, sarana prasarana, suasana belajar, kurikulum 

yang dilaksanakan, dan manajemen pengelolaannya. 

Faktor-faktor tersebut yang akan membedakan mutu 

pendidikan pesantren, dan mutu proses pendidikan 

dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap 

lulusannya. Lulusan dari pesantren yang mempunyai 

faktor-faktor yang mendukung proses pembelajaran 

bermutu tinggi akan mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang tinggi pula. Atau 

dengan kata lain, pendidikan yang bermutu pada 

dasarnya akan menghasilkan sumber daya manusia 

yang bermutu pula.
117

  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah 

saatnya pesantren memosisikan di-rinya sebagai 

industri jasa, yaitu industri yang memberikan 
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pelayanan (service) sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh pelanggan. Jasa atau pelayanan yang 

diinginkan oleh pelanggan tentu saja merupakan 

sesuatu yang berkualitas dan memberikan kepuasan 

kepada mereka. Untuk memosisikan dirinya sebagai 

industri jasa, pendidikan di pesantren harus memiliki 

kriteria-kriteria tertentu yang menjadi karakteristik 

pesantren bermutu. Jerome S. Arcaro mengemukakan 

lima karakteristik pendidikan bermutu, yang 

diidentifikasi sebagai pilar mutu, yaitu:  

1. Visi mutu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan 

customer, baik customer internal (orang tua, santri, 

ustaz, dan pengurus pesantren yang berada dalam 

sistem pendidikan) maupun customer eksternal 

(pihak yang memanfa-atkan outputproses 

pendidikan). 

2. Mendorong keterlibatan total komunitas dalam 

program. Setiap orang harus berpartisipasi dalam 

transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung 

jawab dewan sekolah atau pengawas, tapi mutu 

merupakan tanggung jawab semua pihak. 

3. Mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah 

pendidikan.  

4. Menunjang sistem yang diperlukan oleh staf dan 

siswa untuk mengelola perubahan dengan memiliki 

komitmen pada mutu.  



84 

 

5. Perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya 

keras membuat produk pendidikan menjadi lebih 

baik.
118

 

Oleh karena itu, pendidikan di pesantren selain 

menyiapkan berbagai sumber daya untuk menyiapkan 

santri yang pandai dalam bidang ilmu keagamaan dan 

memiliki perilaku yang agamis, namun juga harus 

menyiapkan berbagai sumber daya yang membuat 

santri pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, dan seni. Di samping itu, 

pesantren selain dituntut untuk memperkuat 

penanaman nilai-nilai spiritual (ubûdiyyah) kepada 

para santri, juga dituntut untuk memperkaya 

penanaman aspek tanggung jawab, rasionalitas, dan 

pemecahan masalah. Tanggung jawab pada konteks 

ini diartikan sebagai sikap konsisten dan disiplin 

melaksanakan apa yang benar (doing what’s right). 

Rasionalitas artinya menggunakan akal sehat atau 

berorientasi pada pertanyaan mengapa. Sementara itu, 

pemecahan masalah adalah mengamalkan apa yang 

diketahui dan dikuasai ke dalam tindakan.
119

 

Dalam konteks yang lebih modern, para santri 

sering dilibatkan secara lang-sung dalam unit-unit 

kegiatan pesantren, seperti dalam pengelolaan unit 

usaha koperasi, dan sebagainya. Model eksperimentasi 
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semacam ini dapat mendorong santri untuk 

mengembangkan diri, sehingga diharapkan mereka 

tidak gagap ketika telah kembali ke masyarakat. 

Dengan demikian, pesantren menjadi lembaga 

pendidikan yang ideal, karena menyediakan 

laboratorium kecakapan hidup yang sangat bermanfaat 

bagi pengembangan keilmuan dan aktualisasi diri para 

santri.
120

 

3. Mendesain Pendidikan Bermutu di Pesantren  

Permasalahan dari lembaga pendidikan baik 

formal maupun nonformal adalah mengenai mutu atau 

kualitas hasil pendidikan (output). Mutu telah menjadi 

keharusan yang tidak terbantahkan. Mutu merupakan 

indikator penting efektivitas lembaga pendidikan. 

Mutu dalam pendidikan meminta adanya komitmen 

pada kepuasaan customer dan komitmen untuk 

menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan 

para sivitas akademika menjalankan pekerjaan sebaik-

baiknya. Agar desain mutu pendidikan pesantren 

mencapai hasil yang optimal, diperlukan suatu 

kepemimpinan yang kuat, memiliki visi dan misi yang 

jelas, serta mampu menerjemahkan keduanya pada 

rumusan-rumusan kebijakan serta tujuan-tujuan yang 

terukur dengan menciptakan iklim dan suasana kerja 

yang memberdayakan pegawai untuk melakukan yang 

terbaik.
121
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Di samping itu, juga dibutuhkan seorang 

pemimpin transformasional, yang menurut Timpe 

diartikan sebagai pemimpin yang memiliki 

kemampuan penciptaan bayangan masa, yaitu 

memiliki gambaran masa depan pesantren yang ideal 

dan efektif, yang dapat memuaskan seluruh 

stakeholders, dan mampu memobilisasi komitmen 

seluruh warga pesantren untuk mewujudkan bayangan 

tersebut menjadi sebuah kenyataan dan mampu 

melembagakan perubahan, sehingga pesantren 

menjadi bermutu sesuai atau melebihi keinginan, 

kebutuhan, dan harapan pelanggannya.
122

   

Kepemimpinan pesantren transformasional 

diidentifikasikan dan diasosiasikan memiliki 

kemampuan penciptaan bayangan masa depan, yakni 

memiliki gambaran masa depan pesantren yang ideal 

dan efektif dan dapat memuaskan seluruh 

stakeholders, sehingga mampu memobilisasi 

komitmen warga pesantren untuk mewujudkan 

gambaran dan memuaskan pelanggan tersebut menjadi 

sebuah kenyataan dan mampu melembagakan 

perubahan. Pada akhirnya, pendidikan pesantren 

tersebut akan bermutu sesuai atau melebihi keinginan, 

kebutuhan, dan harapan pelanggannya.
123

 

Pembenahan kurikulum juga merupakan 

bagian yang penting dari program pendidikan. Sasaran 

yang ingin dicapai bukanlah sematamata 

memproduksi bahan pelajaran, melainkan lebih untuk 
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meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum dapat 

memberikan pengalaman belajar positif bagi santri, 

baik berupa bahan pelajaran, kondisi lingkungan 

pesantren, figur guru, pola interaksi antarpersonal, dan 

kultur yang ada di pesantren.
124

  

Pengembangan kurikulum pesantren kedepan 

ditandai dengan berbagai ciri yang secara keseluruhan 

merupakan upaya penyempurnaan terhadap 

kelemahankelemahan yang dijumpai sebelumnya. Di 

antara ciri tersebut perlu mendapat catatan penting 

adalah kurikulum pesantren terdiri atas kurikulum 

yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang 

disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan 

lingkungan dan ciri khas sa-tuan pendidikan yang 

bersangkutan.
125

  

Desain mutu pendidikan pesantren harus 

dimulai dengan merumuskan kembali kurikulum 

pendidikan secara integratif dan komprehensif. 

Sebagai kekayaan tradisi, pesantren juga disarankan 

membuka peluang sinergi transformatif dan 

emansipatoris pemberdayaan masyarakat. Sisi 

strategis pesantren yang mampu mengakomodasikan 

segenap tingkatan umur, sosial, ekonomi, budaya dan 

intelektual menjadi pertimbangan utama bagi rumusan 

kurikulum kependidikan. Rumusan kurikulum 
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pendidikan pesantren harus mencerminkan 

keseimbangan profesional dan proporsional dalam 

kebutuhan santri antara dunia dan akhirat, akal dan 

kalbu, jasmani dan rohani, serta potensi diri (internal) 

dan potensi ling-kungan (eksternal).
126

 

4. Perbaikan Mutu Pendidikan Pesantren: 

Pendekatan Total Quality Management  

Secara umum, ada dua teori umum yang 

berkembang tentang pencapaian mutu pendidikan. 

Pertama, teori yang mengatakan bahwa pencapaian 

mutu pendidikan sangat ditentukan oleh faktor input. 

Dalam hal ini faktor input meliputi kurikulum, 

perencanaan, pengelolaan, evaluasi, ketenagaan, 

kesiswaan, sarana dan fasilitas, iklim sekolah, dan 

hubungan seko-lah dengan masyarakat. Kedua, teori 

yang menekankan pada proses pengelolaan 

kelembagaan (manajemen), proses pengelolaan 

program, proses pengambilan keputusan, proses 

pembelajaran, dan proses monitoring evaluasi.
127

 

Mutu pendidikan yang diinginkan tidak datang 

secara sepontan begitu saja, akan tetapi harus  

dibutuhkan plaining dalam proses perubahannya, 

sesuai dengan yang diterangkan oleh Sullis, yang 

dikutip oleh Rohiat, ia mengatakan: 

“Quality does not just happen, it must be 

planned for, Quality need to be opprached 
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systematically using a rigous strategic plannig 

process. Strategic planning is one of the major 

plants to TQM, without clear long term 

direction the institution connot plan for quality 

impowe.
128

 

  

Artinya kualitas dalam dunia pendidikan tidak 

akan terjadi secara spontan begitu saja, tentu yang 

diinginkan tersebut harus direncanakan terlebih 

dahulu dengan sistematis. Mutu perlu menjadi sebuah 

bagian penting dalam strategi sebuah institusi dan 

untuk meraihnya wajib mengunakan pendekatan yang 

sistematis dengan mengunakan proses perencanaan 

yang matang. Perencanaan yang strategi merupakan 

salah satu bagian dalam upaya peningkatan mutu. 

Siklus deming dikembangkan untuk menghubungkan 

antara produksi suatu produk dengan kebutuhan 

pelangan, dan mengfokuskan sumberdaya semua 

departemen (riset, desain, produksi, pemasaran) dalam 

suatu usaha kerja untuk semua memenuhi kebutuhan 

tersebut. 

Tahap-tahap siklus deming terdiri dari: 

a. Mengadakan riset konsumen dan mengunakanya 

dalam perencanaan produk (plan)  

b. Menghasilkan produk 

c. Memeriksa produk apakan telah dihasilkan sesui 

rencana (chek) 

d. Memasarkan produk tersebut (eat)   
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e. Menganalisis bagaimana produk tersebut diterima 

dipasar dalam hal kualitas, biaya, dan kritaria 

lainnya(analiyze).
129

 

 

Dengan demikin dapat dihubungkan dengan 

teori di atas, dengan lembaga pendidikan yang 

mendorong untuk pencapaian kualitas yakni Plan 

yang dinamakan perencanaan, merupakan hal yang 

vital atau pokak dalam merencanakan konsep lembaga 

pendidikan yang dapat diterima bukan hanya internal 

lembaga saja. Akan tetapi, exsternal atau lingkungan 

juga sangat berpengaruh karena pelangan merupakan 

bagian penting menuju lembaga yang berkualitas. 

Kemudian Do dikerjakan atau dalam tahap 

pengaplikasian, ketika konseo lembaga telah 

dihasilakn maka kedua fungsi ini diberlakukan dengan 

semangat perubahan kualitas dan setelah itu Chack 

atau memeriksadengan semangat perubahan kualitas 

dan setelah itu Chek atau memeriksa kembali bahan 

yang telah dipersiapkan, apakah telah sempurna 

komponen-komponen penting dalam membangun 

lembaga berkualitas dan mengidentifikasikan apa saja 

kekurangan dari konsep tersebut untuk dijadikan 

bahan pengevaluasian untuk kemudian hari dan 

terakhir Act (bertindak) tentunya tindakan ini sangat 

dibutuhkan jika dalam proses tersebut belum 

sempurna atau stagnam, sama seperti halnya evaluasi 

atau melakukan penilaian terhadap bahan atau konsep 
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yang elah dilakukan oleh para pendorong mutu 

sehingga selalu menimbulakn sebuah konsep baru 

untuk mempertimangkan kembali dalam melakukan 

perubahn lembaga secara komperensip. 

Pendidikan di angap sebagai suatu investasi 

yang paling berharga dalam bentu peningkatan 

kualitas sumber daya insani untuk membangun suatu 

bangsa. Sering kali kebesaran suatu elsuatu bangsa 

diukur dari sejauh mana masyarakat menegenyam 

pendidikan. Maka semangkin tinggi pendidikan yang 

dimiliki oleh masyarakat, maka semangkin majulah 

bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat 

dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, 

tetapi sejauh mana output (lulusan) suatu pendidikan 

dapat membangun sebagai manusia yang paripurnana 

sebagaimana tahapan pendidikan tersebut.
130

 

Senada dengan yang di atas, Mulyadi 

mengemukakan pendidikan yang berfokus pada mutu 

menurut konsep juran adalah bahwa dasar misi mutu 

sebuah perguruan tinggi  mengembangkan program 

dan layanan yang memahami kebutuhan penguna 

seperti mahasiswa dan masyarakat. Menurut Philip B. 

C rosby mutu adalah sesuai dengan yang diisyaratkan 

atau distandarkan, yaitu sesuai dengan mutu yang 

telah ditentukan, baik imputnya, prosesnya maupun 

outputnya. Oleh karena itu mutu pendidikan 

yangdiselengarakan perguruan tinggi dituntut untuk 

memiliki buku standar mutu pendidikan. Mutu dalam 
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konsep Deming adalah, kesesuaian dengan kebutuhan 

pasar. Dalam konsep Deming pendidikan yang 

bermutu adlahpendidikan yang dapat m enghasilakn 

keluaran, baik pelayanan dan kelulusan yang sesuai 

kebutuhan atau haapan pelangan (pasar).
131

  

Usman mengatakan bahea mutu di bidnag 

pendidikan meliputu imput, proses, output, dan 

ontcome. Imput dinyatakan bermutu jika siap 

berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu 

menciptakan suasana yang PAKEMB (pembelajaran 

yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna) 

output dinyatakan bermutu jika hasil belajra akademik 

dan non akademik maha siswa ringgi. Outcome 

dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di 

dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui 

kehebatan lulusan dan merasa puas.
132
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Sajarah Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

a. Letak Geografis
133

 

Pondok Pesantren “Thoriqul Huda” terletak di 

jalan Syuhada’ no 194 Cekok Babadan Ponorogo 

dengan no telp (0352) 482119, tepatnya diutara kota 

Ponorogo kira-kira 2 Km pinggir kota Ponorogo 

berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara  : Desa Kadipaten. 

b. Sebelah Timur  : Desa Patihan Wetan. 

c. Sebelah Selatan: Desa Cokromenggalan. 

d. Sebelah Barat  : Desa Keniten.
134

 

b. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda terletak di 

desa Cekok Babadan Ponorogo, yang mana pondok 

ini dibangun di atas sebidang tanah seluas + 150 M
2
, 

dulunya merupakan pondok yang mengajarkan ilmu 

kanuragan yang konsentrasi dalam ilmu bela diri, 

kemudian daripada itu sedikit demi sedikit juga 

dimasukkan ilmu-ilmu syari’at, ‘ubudiyah serta 

pembelajaran Al-qur’ân hingga saat ini yang 

dipimpin langsuh oleh pengasuh. Seiring dengan 

berputarnya waktu dan atas dorongan masyarakat 

akhirnya pondok Pesantren ini mengalami 
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perkembangan dalam sistem pembelajarannya. Pada 

awalnya, sistem pembelajaran yang diberlakukan di 

pondok ini adalah sistem klasikal, namun belum 

terstruktur dengan rapi kepengurusannya, 

pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di serambi 

masjid, dan segala yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pembelajaran dan pengajian dipimpin 

langsung oleh pangasuh. Kemudian selang bebarapa 

tahun kemudian karena semakin bertambahnya 

jumlah santri struktur dan kurikulum pengajian 

direkonstruksi ulang sehingga mendapatkan apresiasi 

positif dari masyarakat untuk menitipkan putra-

putrinya belajar di pondok pesantren Thoriqul Huda. 

Pada masa ini prosedur dan struktur pelaksanaan 

pembelajaran mulai tersusun dengan rapi, misalnya 

penambahan kurikulum pesantren, dan sistem 

pembelajaran mulai diberlakukan, hingga berdirinya 

madrasah diniyah Taslimul Huda Thoriqul huda 

yang saat ini jumlah santri putra dan putri sekitar 

seratus 30 santri baik putra maupun putri.
135

 

Sekitar tahun 1915 M. Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Thoriqul Huda mulai dirintis 

dan berbenah diri. Semua bermula dari nol hingga 

sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Hingga 

sampai sekarang sudah mengalami tiga periode, yang 

perinciannya sebagai berikut:  
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1) Generasi Pertama kyai Dasuki Tahun 1915 M 

Sampai Dengan 1970 M.  

Periode pertama ini di bawah pengasuh seorang  

Kyai yang bernama Kyai Dasuki. Jumlah santri 

sekitar 50 anak, meliputi santri putra dan putri. 

Karena baru berdiri sekaligus mulai dirintis dan 

berbenah diri, maka keadaannya masih sangat 

sederhana. Mulanya para santri belum punya pondok 

tempat bermukim sehingga masih ikut di rumah 

bapak  kyai dan rumah-rumah para tetangga sekitar 

pondok. Setelah melalui jerih payah dan 

pengorbanan yang begitu besar dapat mendirikan 

satu lokal sebagai penampungan santri dan daya 

kuantitasnya dapat menampung santri sekitar 50 

anak. Pembangunan Pondok merupakan hasil 

swadaya sendiri. yaitu dengan melibatkan santri 

dalam mendirikan bangunannya. Sedangkan sumber 

dana yang diperoleh adalah berupa waqafan dari 

masyarakat dan sebagian usaha sendiri untuk 

melengkapi kekurangannya. Lepas dari masalah 

bangunan, sistem pengajiannya berlangsung secara 

kontinyu. Pada mulanya pengajian dipusatkan di 

serambi masjid, yang bernama masjid Syuhada. 

Sedang jalannya pengajian diasuh langsung oleh 

Kyai dan di bantu beberapa ustadz, meliputi 

pengajian Al-qur’an dan kitab-kitab salafiyah. 

Setelah selang beberapa tahun, berkat kerja keras 

dan tekad yang tinggi akhirnya mampu mendirikan 

bangunan lagi sebagai majelis ta'lim (tempat belajar) 

yang digunakan hingga sekarang. 
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Kondisi dan aktifitas seperti ini terus 

berlangsung hingga sekitar tahun 1970, di mana kyai 

Dasuki sudah memasuki usia lanjut yang harus 

banyak istirahat. Oleh karna itu secara keseluruhan 

berbagai bentuk kegiatan pondok  diteruskan oleh 

pengasuh pondok berikutnya.  

2) Genarasi Kedua Kyai Badaruddin Tahun 1970 M 

Sampai Dengan 1981 M.
136

 

Pada periode kedua ini di asuh seorang kyai 

yang bernama Kyai Badaruddin. Beliau adalah 

menantu dari Kyai Dasuki, walaupun keadaan 

pondok belum banyak mengalami kemajuan, namun 

sejumlah santri sudah bertambah dua kali lipat, yaitu 

sekitar 100 santri, di bawah asuhan Kyai Badaruddin 

ini Pondok semakin banyak mengalami kemajuan 

dan makin mantap dalam melangkah, hingga mampu 

menambah satu lokal pondok lagi.   

3) Genarasi Ketiga Kyai Fahruddin Dasuki Tahun 1981 

M Sampai 2015.
137

 

Dalam perkembangan berikutnya Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo 

di asuh oleh Kyai Fahruddin Dasuki. Beliau adalah 

putra satu-satunya dari Kyai Dasuki, dan penggagas 

nama Pondok Pesantren Thoriqul Huda (yang 

disingkat PPTH) yang berarti jalan petunjuk. 

Sebelumnya PPTH masih berwujud pondok yang 

belum bernama dan belum teratur sistem 

pengajarannya.  
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Beliau sangat menekankan agama Islam yang 

kaffah dan rahmatan lil alamiin, artinya pondok ini 

menekankan terhadap tauhid dan pentingnya hidup 

bermasyarakat. Beliau menuturkan bahwa kita harus 

menjadi seorang muslim yang mu'min dan bertauhid 

agar bisa selamat dunia dan akhirat. Muslim belum 

cukup, jika belum mu'min dan mu'min belum cukup, 

bila belum bertauhid. Dalam masalah pentingnya 

hidup bermasyarakat, beliau menuturkan bahwa kita 

nanti akan mengalami suatu keadaan yang sangat 

bertolak belakang dengan kehidupan di pesantren, 

sebuah kehidupan yang sangat membutuhkan 

kekuatan iman yang sangat kuat, yaitu kehidupan 

masyarakat yang kompleks dan beragam.
138

 

4) Generasi Keempat Nyai Munjiyati Tahun 2015 

Hingga Sekarang.
139

 

Pada genersi keempat ini perkembangan pondok 

pesantren thoriqul huda semangkin pesat dari 

semula, sehinga beliau pengasuh membentuk tim 

yaiatu LPMP2TH Lembaga Penjaminan Mutu 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda, LPMP2TH ini 

bertugas mengemas semua sruktur pesantren mulai 

dari pelaksanaan kegiatan yang paling kecil hingga 

penambahan kurikulum. Disini belaiu pengasuh Nyai 

Munjiyati menambah kurikulum yaitu sekolah 

khusus kitab kuning SKKK, pada aspek kitab Fiqih 

dan Nahwu Sorof dari kitab yang paling rendah 
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hingga yang paling basar. Demi meningkatkan 

kualitas dan mutu santri. 

Perkembangan pada generasi Nyai Munjiyati ini 

semangkin pesat dengan berdirinya Sekolah 

Menengah pertam pada tahun 2007 Masehi, 

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) pada tahun 

2005 Masehi, organisasi santri yang dinamakan 

Iksaluja (Ikatan Santri Luar Jawa) dan Ispada (Ikatan 

Santri Pacitan Thoriqul Huda) menambah pesatnya 

santri pondok pesantren thoriqul huda. Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda termasuk pondok Salafi 

yang kholafi yang berarti merupakan pesantren yang 

memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam 

lingkungan pondok pesantren. Sebuah pondok 

pesantren tidak akan terlepas dari belajar dan 

mengaji. Mulai dari tingkat menengah sampai 

tingkat atas (Madrasah Diniyah Awwaliyah sampai 

dengan Madrasah Diniyah Wustha dan SKKK 

Sekolah Khusus Kitab Kuning. 

c. Visi dan Misi Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan, 

Pondok Pesantren “Thoriqul huda“ memiliki visi dan 

misi. Adapun visi dan misinya sebagai berikut: 

Visi  

“Mencetak anak didik yang berbudi luhur, 

menjunjung nilai-nilai agama dan bangsa, serta 

mampu menjadi generasi penerus perjuangan alim 

ulama” 

Misi  
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“Santri mampu memahami dan menterjemahkan 

akidah ahlu sunnah wal jama'ah, serta bisa membaca 

dan memahami kitab-kitab klasik (salaf) secara baik, 

serta dapat merealisasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari” 

d. Jumlah keseluruhan santri Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda
140

 

Tabel: I jumlah keseluruhan santri Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda. 

Jumlah Santri Pondok Pesantren “Thoriqul 

Huda” Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Kelas Jumlah Total 

LK PR 

I 28 30 58 

II 31 33 64 

III 25 20 45 

IV 18 20 38  

V 11 14 25 

VI 9 10 19 

TOTAL 249 

 

e. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda
141

 

Pendidikan di pesantren tidak terlepas peran dari 

para ustadz/guru. Demikian halnya dengan pondok 

pesantren Thoriqul Huda. Ustadz yang membimbing 

dan mengajar di pondok pesantren Thoriqul Huda baik 
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pendidikan formal maupun non formal. Sebagian besar 

lulusan dari sekolahan kuliah diluar. Sementara jumlah 

ustadz di di Pondok Pesantren Thoriqul Huda dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel: II jumlah ustadz dan ustadzah Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda. 

Data dewan Astidz Pondok Pesantren “Thoriqul huda” Cekok Babadan 

Ponorogo 

No Nama Jabatan Pelajaran 

1 Bu Nyai Munjiyati Pengasuh Tauhid+ tasauf 

2 Mahmudin 

Marsyahid 

Kepala bidang 

kepesantrenan 

Fiqih 

3 Kholid Ali H. Kepala madin Qowaidul fiqhiyah 

4 Abi Mahbub Ustadz Tauhid 

5 Moh. Rohani Ustadz Ahlak 

6 Moh. Sholeh Ustadz Tauhid 

7 Imam Subakir Ustadz Fiqih 

8 Imam Nawawi Ustadz Ushul fiqih 

9 M. Anwarudin Ustadz Tajwid 

10 Bisri Ustadz Hadist 

11 Nur Rohman Ustadz Fiqih 

12 Sugiharto Ustadz/wali kls VI Nahwu 

13 Abi Mahbub Ustadz Tafsir 

14 Gus Mahmudin S Ustadz/Wali Kls V Nahwu 

15 Sukamto Ustadz Ahlak 

16 m.syahroni Ustadz Hadis 

17 Lukman asrori Ustadz Tajwid 

18 Agus Ma'ruf Ustadz Ahlak 

19 Roin Anwari Ustadz Ahlak 

20 Fuad Fatahillah Ustadz Fiqih 

21 Widiya astuti sari Ustadzh Mahid 

22 Suryani Ustadz Ahlak 

23 Khoiruddin Ustadz Ahlak 

24 Rihun thoyyibi Ustadz Ahlak 
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25 Hadi mustofa Ustadz/wali kls I.B Nahwu 

26 Afif Fariawan Ustadz/wali kls IV Nahwu 

27 Ahmad fatihul umam Ustadz Hadist 

28 Ali Yusron Ustadz Tauhid 

30 Na`imatul khasanah Ustadz Mahid 

31 Ni`matul khoiriyah Ustadz Shorof 

33 Ibut Mahani Ustadz/wali kls I.A Nahwu 

34 M Aziz Ustadz/wali kls III Nahwu 

 

f. Pembagian tugas mengajar ustad/dzah pondok 

pesantren Toriqul Huda
142

 

Tabel: III pembagian tugas mengajar Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda. 

No. Ustad/zdah Mapel KELAS 

1. Abi Mahbub Kifayatul akhyar VI 

2. Imam Nawawi Tambhul Ghofln VI 

3. Abdul Aziz Faroid III 

4. Roin Anwari Risalatul Muawanah V 

5. Rikun toyibi Mukhtar Hadis IV 

6. Lukman Anshori Tarhib watarghib III 

7. Agus Ma’ruf Tankihul Qoul V 

8. Afif fariawan Mukhtar Hadis V 

9. Siswanto Hadis sarif, tarikh I 

10. Budi m Qomik tgyan IV 

11. Bagus rifai Mab fqh 1&2 I 

12. Ahmad fatihul u Taisirul kholak IIA/ IIB 

13. Suryani Mabadi fqh 3&4 IIA 

14. Ahmad khoirudin Ibnu aqil VI 

15. Miftakhul M Ahlakul banin 3 I 
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16. Yarno eko s 
Asmawi & majmuk 

3,4& mabadi fiqih 

III, 

II 

A&IIB 

17. Atik Nur H Anwarul Masalik IV 

 

g. Kondisi Lingkungan 

Adapun kondisi sarana pondok pesantren Thoriqul 

Huda dapat diketahui sebagai berikut: 

Tabel: IV kondisi Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

No Nama ruang / kamar Jumlah 

1 Rang Belajar  15 lokal 

2 Aula, 1 lokal 

3 Masjid 1 lokal 

4 Kantor dan 

perpustakaan 

2 lokal 

5 Ruang tamu putra dan 

putri 

1 lokal 

6 Kantin putra dan putri 1 lokal 

7 Koperasi putra dan putri 1 lokal 

8 Kamar  putra dan putri 30 

9 Kamar mandi dan WC 10 

10 Dapur putra dan putri 1 
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h. Sruktur kelembagaan Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda.
143

 

Adapun struktur atau susunan pengurus Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda adalah sebagai berikut : 

Struktur Kepengurusan Pondok 
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2. Proses Pengembangan Kurikulum Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda 

Kurikulum pondok pesantren Thoriqul Huda sudah 

bejalan sejak pendiri pondok yang petama yaitu KH. 

Dasuku dan di teruskan K. Fachruddin Dasuki anak 

terakhir dari KH. Dasuki. Kurikulum pondok pesantren 

berjalan biasa-biasa sebagaimana pesantren-pesantren 

yang ada. Namun seling berjalanya waktu dan 

perkembangan jaman  kurikulum pondok pesantren 

Thoriqul huda mengalami pengembagan dengan 

berbagai pertimbangan dan mengacu pada 

Depdiknas/Depag. 

Dalam proses pengembangan proses 

pengembangan kurikulum ustadz/guru bekerjasama 

dengan pengasuh, dewan pengasuh dan para pengurus 

pesantren untuk melaksanakan pengembanga di pondok 

Pesantren Thoriqul Huda Sebab proses pengembangan 

kelembagaan maupun pembelajaran membutuhkan 

kontribusi pemikiran bagi semua pihak Seperti yang 

dikatakan oleh Pengasuh pondok: 

Dalam proses pengembangan di pondok ini, 

baik kurikulum maupun kelembagaan tetap 

kendalinya ada di pengasuh namun tidak 

menutup kemungkinan melibatkan semua 

pihak yang berkompeten baik dalam proses 

pengembangan maupun dalam proses 

pengambilan keputusan.
144
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Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam 

mengembangkan kurikulum diantaranya: 

1) Bekerjasama dengan pengasuh 

Pengasuh merupakan orang yang paling berwenang 

terhadap segala perkara yang terdapat di pesantren, 

sebab itulah kerjasama dengan pengasuh yang 

dilakukan oleh ustadz untuk mendapatkan izin 

resmi melakukan pengembangan kurikulum Selain 

itu, juga sebagai pelimpahan kewenangan tanggung 

jawab, kekuasaan dan kebebasan dari pengasuh 

kepada ustad pada saat melaksanakan 

pengembangan pembelajaran di pesantren 

2) Bekerjasama dengan para pengurus pesantren 

Kewenangan mengenai seputar kegiatan-kegiatan 

di pesantren tidak langsung ditangani oleh 

pengasuh, melainkan kepada para pengurus. 

Pengurus yang terdiri dari beberapa ustad yang 

dipilih diantara sekian banyak santri, merupakan 

perwakilan pengasuh pesantren yang bertanggung 

jawab dalam menjalankan kegiatan kepesantrenan. 

3) Bekerjasama dengan para ustad 

Pendidik dan peserta didik merupakan satu 

kesatuan yang erat dalam sebuah proses 

pembelajaran, sehingga keharmonisan hubungan 

keduanya bisa menjadi salah satu sebab berhasilnya 

sebuah proses pembelajaran dan begitu pula 

sebaliknya, keretakan hubungan keduanya bisa 
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menjadi salah satu pemicu ketidakberhasilan proses 

pembelajaran. 

Selain itu dalam proses pengembangan kurikulum 

pondok pesantren Thoriqul Huda melakukan beberapa 

langkah yaitu: 

Langkah awal menyusun kurikulum yang baik 

sesuai dengan adopsi tingkat peserta didik, sesuai 

dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini pengasuh 

utama, dewan kepengasuhan, ustadz, dan seluruh dewan 

santri yang dianggap senior menyatukan satu misi untuk 

mengembangkan kurikulum, baik menambah 

mengurangi, atau menjalankan dengan yang baru, 

melalui rapat tahunan yang bebas berpendapat.  

Langkah kedua yang dilakukan oleh pengajar 

adalah membuat rencana pembelajaran yang akan 

dipakai ketika saat mengajar, hal ini dilakukan agar 

proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, 

juga rencana pembelajaran ini merupakan acuan bagi 

ustad ketika melangsungkan proses pembelajaran. 

Langkah ketiga adalah melaksanakan rencana 

pembelajaran atau lebih tepatnya disebut dengan proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini ustad 

melakukan segala macam hal yang telah direncanakan 

dalam rencana pembelajaran. 

Langkah ketiga adalah melakukan evaluasi 

terhadap materi yang telah disampaikan mulai dari awal 

sampai akhir kepada santri. Ini sebagai upaya untuk 

mengetahui sejauh mana materi yang telah ditangkap 

oleh santri. 
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Langkah kelima seluh wali kelas atau uastdz 

pengampu kelas wajib menjalankan tuntutan bagi santri 

baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar. 

Sedangkan proses pengembangangan kurikulum di 

pondok pesantren Thoriqul Huda dimulai dengan 

perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, 

pelaksanaan kurikulum, dan pengontrolan kurikulum. 

a. Perencanaan 

Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau 

penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, 

kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, 

sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. Arti penting perencanaan terutama 

adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, 

sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan 

dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. 

Didahului oleh ide-ide yang dihasilkan melalui rapat-

rapat tetentu untuk megembangkan kurikulum tersebut 

seperti halnya merubah visi dan misi serta tujuan 

pondok pesantren Thoriqul Huda. Adapun hasil ide-ide 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda antaranya: 

1) Visi yang dicanangkan, yakni pernyataan tentang 

cita-cita atau harapan-harapan yang ingin dicapai 

oleh suatu lembaga pendidikan dalam jangka 

panjang. Adapun Misi Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda adalah  Santri mampu memahami dan 

menterjemahkan akidah ahlu sunnah wal jama'ah, 

serta bisa membaca dan memahami kitab-kitab 

klasik (salaf) secara baik, serta dapat 

merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dengan tujuan yaitu, mencetak insankamil yang 

berilmuamaliyah serta mampu mengakomodasikan 

daya intelektualitas, kreatifitas dan profesionalitas 

dengan cahaya iman sehingga tercipta keterpaduan 

dan keseimbangan antara dzikir, dan amal sholeh, 

demi terwujudnya generasi robbani menjadi sebaik-

baik hamba dan kholifah Allah di muka bumi. 

2) Proses analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan 

stakeholders (santri, masyarakat, pengguna 

lulusan). Bahwa tujuan mengembangkan kurikulum 

tersebut adalah untuk menyiapkan hasil yang ada di 

madrasah yang ahli di bidang agama terutama 

dalam mengajar di madrasah diniyah. 

3) Hasil pelaksanaan kurikulum sebelumya dan yang 

akan datang serta tantangan perkembangan zaman. 

Bahwa kurikulum yang ada di  pendidikan salaf 

maupun formal sudah sesuai dengan era 

perkembangan jaman. Sehingga bisa memenuhi 

kebutuhan bagi peserta didik. Begitu juga kuatnya 

arus dan pengaruh globalisasi yang menuntut 

lembaga pendidikan menjadi penyaring dan 

pembentukan akhlak bagi peserta didik.
145

 

Pondok pesantren Thoriqul Huda secara umum 

bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan ruh al-

Islam dalam perikehidupan beragama secara perorangan 

maupun bermasyarakat berdasarkan keikhlasan 

beribadah serta pengamalan syari’at Islam secara murni 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945. Sedangkan secara khususnya, target yang hendak 

dicapai adalah menjadikan santri memiliki dasar 

mengenai al Qur’an dan syari’at Islam ahlusunnah wa 

al-jama’ah, memiliki kemampuan dasar untuk 

merumuskan dan menyampaikan gagasan dakwah 

Islamiyah, memiliki keterampilan dasar pengamalan 

syari’at Islam ahlusunnah wal jamaah, memiliki sikap 

mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki 

bekal ilmu pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan 

lebih tinggi.
146

 

Disamping memiliki visi, misi dan tujuan di atas, 

pondok pesantren Thoriqul Huda telah merumuskan 

fungsinya secara umum sebagai lembaga tafaquh fi al-

din (pendalaman ilmu agama) sesuai dengan 

kemampuan dan perimbangan situasi sekarang ini. 

Fungsi secara khususnya adalah sebagai lembaga 

dakwah yang menyebarluaskan nilai-nilai Islam 

ahlusunnah wal jamaah di masyarakat, sebagai lembaga 

pendidikan yang aktif menanamkan nilai-nilai 

keislaman, kemasyarakatan dan kebangsaan, sebagai 

lembaga pengajaran yang mencerdaskan para santri 

dengan berbagai ilmu dan pengetahuan.
147

 

Selain mengembangkan visi dan misi diatas dalam 

pengembanga kurikulum, pondok pesantren Thoriqul 

Huda juga mengacu pada nilai-nilai keislaman.  

a. Nilai-nilai pondok pesantren Thoriqul Huda 
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Nilai-nilai yang ditanamkan pondok pesantren 

Thoriqul Huda kepada para santri adalah sebagai 

berikut:
148

 

1. keikhlasan 

Keikhlasan yang dimaksud adalah kebersihan 

hati dari segala perbuatan yang tidak baik, 

berpendirian bahwa yang dilakukan itu semata-mata 

karena dan untuk ibadah kepada Allah SWT dan 

bukan karena di dorong keinginan untuk 

memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu. Hal 

ini meliputi seluruh gerak kehidupan di pondok 

misalnya kiai mengajar dan santri belajar. Dengan 

demikian terciptalah suasana hidup harmonis antara 

kiai dan yang di segani dan santri yang taat, 

disamping itu juga tercipta kehidupan saling tolong 

menolong dan kesatuan dikalangan santri. 

2. Kesederhanaan 

Hidup hemat dan bersahaja benar-benar 

dilakukan dalam kehidupan di pondok. 

Kesederhanaan yang dimaksud disini adalah 

mengandung pengertian kekuatan dan ketabahan hati 

dalam menghadapi segala kesulitan, termasuk 

kesulitan mengendalikan hawanafsu/ keinginan 

bermegah-megah. 

3. Menolong diri sendiri dan sesama umat 

Kehidupan di pondok menuntut santri untuk 

selalu untuk belajar dan berlatih mengurus segala 

kepentingan sendiri. Dari sisi lain, pondok ini berdiri 
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sebagai lembaga pendidikan yang tidak 

menyendarkan  hidupnya pada bantuan dan belas 

kasihan orang lain. Namun justru menumbuhkan rasa 

kasih sayang kepada sesama serta sikap untuk 

menolong sesama. Dengan rasa kasih sayang ini 

pesantren dan civitas ikut serta dalam upaya 

mengangkat derajat sesama manusia dari 

keterbelakangan dan kekurangan. 

Jadi selain menolong diri sendiri, juga tidak 

mengabaikan rasa sosial kemasyarakatan. Karena itu 

tidak dapat di pungkiri lagi Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda juga bagian dari masyarakat dan telah 

terjalin hubungan baik dan saling mengisi begitu 

juga santri-santrinya. 

4. Ukhuwah Diniyah 

Kehidupan diliputi dengan suasana 

persaudaraan yang akrab, persatuan dan gotong 

royong, sehingga segala kesenangan di rasakan 

bersama dan kesulitan dapat diatasi bersama. Hal ini 

dapat terwujud karena keyakinan dan pandangan 

hidup mereka sama, bahwa manusia diciptakan dan 

berada di bumi ini tidak lain hanyalah untuk 

mengabdi kepada sang Khalik, yaitu Allah SWT. 

Sebagai hamba yang beriman (mukmin) mereka 

akan merasa bersaudara dengan sesama dan berbuat 

baik terhadap mereka. Dalam Surat Al Hujurat ayat 

10 Allah berfirman: 
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 

bersaudara, karena itu damaikanlah 

diantara kedua saudaramu dan 

bertakwalah kepada Allah supaya kamu 

mendapat rahmat”
149

 

 

5. Kebebasan 

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan 

segi kurikulum dan bebas secara politis. Kebebasan 

dari sisi kurikulum berarti bahwa pondok Pesantren 

Thoriqul Huda tidak terikat oleh kurikulum 

Departemen Agama maupun Departemen 

Pendidikan Nasional. Sedangkan kebebasan secara 

politis Pondok Pesantren Thoriqul Huda merupakan 

lembaga independen, tidak berafiliasi bahkan terlibat 

pada salah satu pada partai politik maupun ormas 

tertentu. Dalam konteks santri, kebebasan di sini 

berarti penanaman sikap demokratis. Mereka bebas 

berpikir, bebas dalam menentukan jalan hidupnya 

kelak di masyarakat, optimis dalam menghadapi 

hidup ini. 

b. Pengorganisasian 

 Dari hasil pengamatan di lapangan peneliti 

memukan dua pengorganisasian kurikulum di 

pondok pesantren Thoriqul Huda, yaitu: 
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a. Kurikulum pendidikan formal 

Kurikulum pendidikan formal adalah semua 

kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga 

pendidikan formal (lembaga pendidikan yang 

berafiliasi dengan pemerintah baik Kementerian 

Agama maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). 

Setiap lembaga pendidikan pendidikan yang 

melaksanakan proses belajarnya di kelas (intra 

kurikuler) maupun di luar kelas (ekstra kurikuler). 

Secara umum, semua lembaga pendidikan yang 

berada dibawah naungan yayasan lembaga 

pendidikan Pesantren Thoriqul Huda lembaga 

pendidikan formal tersebut adalah:
150

 

1) Organisasi kurikulum Sekolah Menengah Pertama 

Islam Thoriqul Huda (SMPITH) 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 

Thoriqul Huda berdiri dibawah naungan Dinas 

Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda.  Dengan pesatnya dunia 

pendidikan baik dikalangan pesantren maupun diluar 

pesantren serta semakin minimnya pendidikan 

Akhlaq pada anak. Ahirnya menantu-menantu Kyai 

Fachrudin Dasuki dan Ustad-Ustad Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda berinisiatif untuk 

mendirikan pendidikan formal. Akhirnya para 

menantu dan Ustadz Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda mengusulkan kepada Kyai Fachrudin Dasuki 

dan beliau Dasuki menyetujui usul tersebut. 
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Akhirnya pada tahun 2007  pendidikan formal itu 

resmi didirikan dan diberi nama Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Islam Thoriqul Huda. SMP ini 

berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan 

Lembaga Pendidikan Thoriqul Huda dengan 

memakai kurikulum tepadu yaitu kurikulum 

Nasional dan mengembangkan pula kurikulum 

pesantren. Akhirnya, SMP yang baru berdiri ini 

mendapatkan sambutan yang luar biasa dari 

masyarakat terbukti banyak sisiwa yang masuk ke 

SMP Islam Thoriqul Huda. Meskipun masih 

terbilang masih muda SMP Islam Thoriqul Huda 

siap bersaing dengan SMP lainnya khususnya SMP 

Negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya jalinan 

kerja sama dalam hal apapun dengan sekolah-

sekolah Negeri yang ada di Ponorogo, sebagai 

contoh adalah dalam pelaksanaan ulangan harian 

semester guna menguji standar kemampuan anak, 

SMP Thoriqul Huda juga mengadopsi soal ulangan 

yang digunakan di SMP Negeri.
151

 

Adapun Visi, Misi, dan Tujuan SMP Islam 

Thoriqul Huda adalah sebagai berikut: 

Visi  

“Menjadi pusat pendidikan dan pembelajaran yang 

berorientasi pada pengembangan potensi anak didik 

dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya serta kemampuan integritas Islam, Imam dan 

Ihsan menuju terbentuknya insan “Uli Abshar 

Misi  
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Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, SMP Islam 

Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo 

mempunyai misi sebagai berikut: 

1) Melakukan proses pendidikan dan pembelajaran 

IPTEK dan IMTAQ yang bersifat intergratif dan 

simultan. 

2) Mengembangkan sumber daya dalam pendidikan 

dan pembelajaran IPTEK dan IMTAQ. 

3) Berperan aktif dalam pembangunan nasional pada 

pembelajaran dan pendidikan IPTEK dan 

IMTAQ. 

b. Kurikulum Kepesantrenan 

Kurikulum kepesantrenan adalah seluruh 

kegiatan yang dikelola oleh pesantren yang bersifat 

rutinan (harian, mingguan, bulanan dan tahunan).  

Jadwal Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

1. Jadwal Kegiatan Harian 

Tabel: V kegiatan harian pondok pesantren Thoriqul 

Huda 

No Waktu Kegiatan Keterangan 

1 04-00-04-30 Bangun tidur dan jamaah 

sholat subuh 

 

2 04.30-06.00 Mengaji al-qur’an /kitab  

3 06.00-06.45 Mandi, berpakaian dan 

makan pagi 

 

4. 06.45-07.00 Persiapan 

kesekolah/madrasah 

 

5 07.00-12.40 Belajar di kelas (Smp, MA, 

atau dan Kuliah) 

 

6 12.40-13.00 Jamaah dhuhur  

7 13.00-14.15 Makan siang dan istirahat  
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8 14.15-14.30 Persiapan kemadrasah 

diniyah 

 

9 14.30-13.30 Belajar di madrasah diniyah  

10 15.30-15.50 Jamaah ashar  

11 15.50-17.00 Lanjut belajar di madrasah 

diniyah 

 

12 17.00-17.30 Istirahat, mandi, dan makan 

sore 

 

13 17.30-18.15 Jamaah magrib  

14 18.15-19.15 Mengaji al-qur’an atau kitab  

15 19.15-19.30 Jamaah isya’  

16 19.30-21.30 Ngaji kitab jam pertama  

17 21.30-22.00 Belajar sendiri (taqror)  

18 22.00-04.00 Istirahat panjang atau tidur  

 

2. Jadwal Kegiatan Minguan 

Tabel: VI kegiatan mingguan pondok pesantren 

Thoriqul Huda 

Hari Waktu Kegiatan Keteranagn 

Jum’at 05.00-05.30 Tahlil Santri 

putra/putri 

06.00-08.00 Kerja bakti (ro’an) Santri putra 

/putri 

08.00-11.00 Praktek komputer Santri SMP 

08.00-11.00 Muhadoroh Santri tidak 

sekolah 

13.00-13.30 Tahsin al-Quran Santri tidak 

sekolah 

Sabtu 19.30-21.00 Wejangan Kiai dan 

mujahadah 

Semua santri 

putra putri 

Ahad 07.00-08.00 Pengajian umum Santri 

masyarakat 

senin 08.00-10.00 Olah bakat Santri yang 

sekolah 

formal 

Kamis 18.15-19.15 Pembacaan Berjanji Santri putra 

putri 
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19.30-21.00 Sholawatan Santri putra 

putri 
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3. Kegiatan bulanan  

Untuk kegiatan bulanan adalah latihan 

muhadoroh (berpidato), qiroah, sholawatan, 

mujahadah, dan istigosah yang semuanya sudah 

diatur oleh masing-masing pengurus. 

Adapun kurikulum kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan pondok pesantren Thoriqul Huda di 

antaranya: 

1. Kegiatan Ubudiyah 

Kegiatan ubudiyah atau keagamaan yang ada 

di pondok pesantren Thoriqul Huda terbagi menjadi 

tiga macam yaitu harian, mingguan dan bulanan.
152

 

Kegiatan ini dimaksudkan agar santri memahami jati 

dirinya sebagai seorang hamba Allah SWT.  

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

2. Pengajian al-Qu’an 

Pesantren ini terkenal dengan pesantren sanat 

al Qur’an. Yang murni dari KH. Hasyim Asyari, 

Oleh karena itu, dalam pengajaran al Qur’annya 

pesantren ini menerapkan tiga tingkatan yaitu tingkat 

Juz ‘amma, tartil, dan binadhar.
153

  Pertama, 

tingkatan Juz ‘amma adalah tingkat dasar yang 

diperuntukkan bagi santri yang mampu membaca al 

Qur’an dengan benar dan fasih. Target yang dicapai 

adalah hafal juz ‘amma (juz ke 30) dengan bacaan 

yang benar dan fasih. Kedua, tingkat tatil, adalah 

tingkat menengah sebagai lanjutan dari tingkat juz 
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‘amma. Ditingkatan ini santri mampu membaca al 

Qur’an tiga puluh juz dengan benar dan fasih. Dan 

yang ketiga, tingkat binnador adalah tingkat atas 

yang diperuntukkan bagi santri yang sudah benar dan 

fasih membaca al Qur’an tiga puluh juz untuk 

menasehkan sanat  mulai dari juz satu sampai juz 

tiga puluh. Dengan ketiga tingkatan tersebut, pondok 

pesantren Thoriqul Huda mampu menelorkan 

beberapa alumninya memimpin berbagai pondok 

pesantren dan menjadi dosen al Qur’an di berbagai 

dairah yang dituturkan oleh Nyai Munjiyati.
154

 

3. Pengajian Kitab 

Pondok pesantren Thoriqul Huda selain 

menerapkan  Ubudiyah dan al Qur’an, tetapi 

pesantren ini juga membekali santrinya untuk 

mendalami berbagai macam kitab karangan para 

ulama, di kalangan santri terkenal dengan istilah 

kitab kuning.  
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Kitab-kitab yang dikaji di Pondok Pesantren 

Thoriqu Huda:
155

 

Tabel: VII kitab-kitab yang dikaji di pondok pesantren 

Thoriqul Huda 

                                                 
155

 Hasil, Dokumentasi, Ponorogo, 29 Maret 2018. 

 

 

Nama-nama kitab 

 ’Safi’natun naja سفينة النجاة فقه

 Sullam al-taufiq سلم التوفيق

 Fath al-qorib فتح القريب

 Fath al-mu’in فتح المعين

 Risa’l’tul m’id رسالة المحيض

 +نحو

 صرف

عوامل+ الشبراوى   Sa’browy 

 Al-ajurumyyah االجرومية

 Al-‘mrithy العمريطى

 Al-fiyah ibnu m’lik الفية بن مالك

الصرفيةقواعد   Qow’idu al-sorfy 

 Al-maqsud المقصو

 Qow’idul al-i’rob قواعد االعراب

 qidatul al-awam‘ عقداة العوام توحيد

 Tijan addurory تجان الدرارى

 Jawahiru al-kalam جواهر الكالمية

 Kifa’yatu al-awam كفاية العوام
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Berangakat dari sekian banyak kitab yang 

dikaji maka Pondok pesantren Thoriqul Huda 

membentuk kurikulum pada madrasah taitu 

Taslimul Huda yang  bertujuan memperdalam 

kitab-kitab tersebut dibagi menjadi beberapa 

tingkatan: 

1. Kurikulum Madrasah Diniyah Taslimul Huda 

Wustho 

1ام البرهين   Ummul al-ba’rohin 1 

1ام البرهين   Ummul al-ba’rohin 

1اخالق للبنين  اخالق  Al-ahklaq liba’nin 1 

2اخالق للبنين   Al-akhlaq libanin 2 

 A’da’bu al-ta’lim اداب تعليم

 Ta’limul al-muta’alim تعليم المتعليم

علم 

 القران

 Hidayatu al-shibya’an هداية الصبيان

 Tukh fathtul atfal تحفة االطفال

 Al-za’zariya’h الجزرية

 Ilmu al-ta’fsir علم التفسير

1تفسير الجاللين   Ta’fsir al-ja’laliyn 1 

2تفسير الجاللين   Tar’sir al-ja’lalyin 2 

 Mustholathu al-hadish مصطالح الحديث الحديث

 A’rbayin nawawy اربع النووية

 Bulughu al-marom 1  بلوغ المرام

2بلوغ المرام   Bulughu al-marom 2 

 Ilmu al-hadisth علم الحديث
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Madrasah Diniyah ini diperuntukkan bagi 

para santri yang duduk ditingkat sekolah 

menengah pertama (SMP) yang ditempuh 

selama 3 tahun.
156

 Program ini dilaksanakan 

pada pukul 16.00 waktu istiwa’ sampai dengan 

pukul 22.00 WIB. Sedangkan kitab yang 

dipelajari di madrasah diniyyah awwaliyah 

sebagai berikut: 

Tabel: VIII kitab-kitab Diniya Awaliyah pondok 

pesantren Thoriqul Huda 

No Kelas Bidang Kitab 

1 

1 

Nahwu Sabrowi + ‘awamil 

2 Shorof Bina’ wal asas 1 

3 Fiqh Safinatun naja 

4 Tauhid ‘Aqidatul awam 

5 Akhlaq Akhlaqul lil banin 1 

6 Tajwid Hidayatus sibyan 

7 Mahaidh Risaltul mahaidh 

1 

2 

Nahwu Jurumiyah 

2 Shorof Bina’ wal asas 2 

3 Fiqh Sulam munajah 

4 Tauhid Jawahirul kalamiyah 

5 Akhlaq Akhlakul banin 2 

6 Tajwid Tuhfatul atfal 
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7 Mahaidh Risaltul mahaidh 

1 

3 

Nahwu Al-‘imrithi 1 

2 Shorof Maqshud 

3 Fiqh Fath qorib 1 

4 Tauhid Tijannud durori 

5 Akhlaq Adabu ta’lim 

6 Tajwid Jazariyah 

7 Mahid Risalatul mahidl 

8 Hadist Arbain nawawi 

 

2. Kurikulum Madrasah Diniyah Ulya  

Pondok pesantren dalam mencetak kader 

ulama adalah lembaga yang semakin strategis. 

Oleh karena itu pondok pesantren Thoriqul 

Huda memiliki tugas kesejarahan tersendiri 

dalam mendidik kader ulama tersebut.  

Hal ini mengharuskan Thoriqul Huda untuk 

mempertajam fungsinya tafaquh fiddin untuk 

mempertahankan dan mengemban risalah 

Islamiyah ala ahlussunnah wal jamaah. Program 

pendidikan di Madrasah Ulya ini adalah tindak 

lanjut dari program pendidikan madrasah 

diniyah SP santri pemula awaliyah dan wustho. 

Madrasah  Ulya ini diperuntukkan bagi para 

santri yang lulus tingakat awal dan wustho, 

programnya dilaksanakan pada pukul 16.00 

waktu istiwa’ sampai dengan pukul 22.00 
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WIB.
157

 Adapun materi yang diajarakan pada 

madrasah diniyah ulya Taslimul Huda adalah: 

Tabel: VIII Kitab-kitab Diniyah Ulya 

pondok pesantren thoriqul huda 

No Kelas Bidang Kitab 

1 

1 

Nahwu Al-‘imrithi 2 

2 Shorof Qowaidul i’lal 

3 Fiqh Fath qorib 2 

4 Tauhid Kifayatul awam 

5 Akhlak Ta’lim utaalim 

6 Ushul fiqih Waraqot 

7 Hadist Mustalakhul hadist 

1 

2 

Nahwu Alfiyah ibnu malik 1 

2 Fiqh Fath mu’in 1 

3 Tauhid Umul barohain 1 

4 Balaghoh Jawahirul maknun 1 

5 Qowaidul fiqhiyah Faraidul bahiyah 

6 Ilmu tafsir Ilmu tafsir 

1 

3 

Nahwu Alfiyah ibnu malik 2 

2 Fiqh Fath mu’in 1 

3 Tauhid Umul barohain 1 

4 Balaghoh Jawahirul maknun 2 

5 
Qowaidul fiqhiyah Faraidul 

bahiyah 
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3.  
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4. Kurikulum Sekolah Khusus Kitab kuning SKKK 

Kurikulum Sekolah Khusus Kitab Kuning 

(SKKK) merupakan pengembangan kurikulum 

yang baru di pondok pesantren Thoriqul Huda 

sejak tahun 2014 atas digagas oleh K. 

Fachruddin Dasuki tatapi berkambang pada 

tahun 2017 hingga sekarang. Denagn tujuan 

Mencetak insankamil yang berilmuamaliyah 

serta mampu mengakomodasikan daya 

intelektualitas, kreatifitas dan profesionalitas 

dengan cahaya iman sehingga tercipta 

keterpaduan dan keseimbangan antara dzikir, 

dan amal  sholeh, demi terwujudnya generasi 

robbani menjadi sebaik-baik hamba dan kholifah 

Allah di muka bumi.
158

 Kehadiran SKKK 

mendapat respon dari berbagai kalangan 

masyarakat baik santri/siswa ataupun orang tua. 

Dengan memberikan materi keagamaan Islam 

tingkat tinggi diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan di bidang agama 

Islam. 

Menyiapkan ustadz yang ada di pondok 

pesantren memang bukan persoalan yang mudah 

tidak hanya mengetahui tetang ilmu-imu agama 

Islam, akan tetapi bisa membaca kitab-kitab 

klasik atau kitab kuning yang tidak berharakat 

dan tidak bermakna. Sehingga kehadiran SKKK 

ini adalah untuk menyiapkan guru yang betul-
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betul mampu dalam memahami ilmu-ilmu 

agama Islam terutama dalam mengajar di 

madrsah diniyah ataupun di Pesantren. 

Sistem kurikulum pendidikan yang ada di 

SKKK tidak sama dengan perguruan  tinggi  

formal  lainnya,  pembelajaran  lebih  banyak 

menggunakan kitab-kitab warisan ulama’ salaf 

terdahulu yaitu dengan sebutan kitab kuning. 

Hal ini untuk melestarikan esensi kitab kuning 

yang ada di pesantren seperti apa yang 

disampaikan Gus Mahmudi Maryahid: 

Sistem kurikulum yang ada di SKKK 

masih memakai tradisi salaf karena 

sistem pendidikan ini merupakan warisan 

dari tradisi pesantren, Artinya bahwa 

sistem salaf ini memang menjadi tradisi 

pesantren pada umumnya. Diakui atau 

tidak pesantren telah memberikan 

kontribusi besar terhadap moral atau 

perilaku bangsa. Oleh sebab itu tradisi 

ulama salaf terdahulu tetap akan menjadi 

cirikas pesantren itu sendiri meskipun 

pesantren mengalami perkembangan 

yang pesat dengan membuka pendidikan-

pendidikan formal lainnya namun tradisi 

pesantren tetap menjadi acuan dalam 

menyelenggarakan pendidikan di SKKK 

ini.
159

 

 

Kurikulum Pendidikan yang ada di SKKK 

berlangsung selama tiga tahun, dimana setelah 
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itu santri berhah mendapatkan ijazah dengan 

tingkatan d2 tingkat pondok pesantren Thoriqul 

Huda. Program pendidikan di Madrasah Sekolah 

Khusus Kitab Kuning SKKK ini adalah tindak 

lanjut dari program pendidikan madrasah 

diniyah awwaliyah, wustho dan Ulya. Program 

ini dirancang bercorak fiqih dengan tujuan 

menambah keilmuan  dan wawasan fiqhiyah 

bagi kader ulama dan menilik kekuatan 

transformatif dari fiqh itu sendiri di masyarakat. 

Adapun kurikulum yang ada Pesantren 

Thoriql Huda tingkat SKKK adalah:  

Tabel: X Kurikulum Sekolah Khusu Kitab Kuning 

pondok pesantren Thoriqul Huda 

No Nama Kitab: Pengarang: 

1 Safinatun An-Naja Salim Al 

Hadromi 

2 Sullam At-Taufik Abdullah At-

Tarimi 

3 At-Taqrib Abu Syuja’ 

4 Fathu Al-Qorib Ibnu Qosim 

5 Fathul Al-Mu’in Al-Maribari 

6 Fathul Wahhab Imam Zakariya 

Al-Ashari 

 

c. Pelaksanaan 

 Dalam melaksanakan kurikulum di pondok 

pesantren Thoriqul Huda di kelompokkan menjadi 

dua, dari dua kelmpok saling barkaitan petama 
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kurikulum pendidikan formal dan kurikulum non 

formal yaitu: 

1. Kurikulum pendidikan formal 

Dalam proses belajar mengajar di lembaga 

pendidikan formal pondok pesantren Thoriqul 

Huda menggunakan metode pada umumnya 

yang diterapkan pada lembaga pendidikan 

sekolah formal. Metode yang digunakan adalah 

ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, kuis, 

DI (Direct Intructional/demonstrasi), praktikum 

baik di laboratorium maupun di lapangan. 

Disamping itu, lembaga pendidikan ini 

menggunakan metode kontemporer sebagaimana 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan 

metode PAKEM atau PAIKEM, program 

pembelajaran Quantum Teaching, Contectual 

Teaching Learning.
160

 

2. Kurikulum kepesantrenan 

Metode yang digunakan dalam kurikulum 

kepesantrenan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan ubudiyah 

Kegiatan ubudiyah yang bersifat rutinan 

dilaksanakan secara kolektif oleh setiap santri 

dengan aturan yang telah ditentukan. 

Maksudnya untuk kegiatan harian harus 

dilakukan setiap hari, demikian juga kegiatan 

mingguan, maupun kegiatan bulanan.
161
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b. Pengajian Al Qur’an 

Metode yang digunakan dalam pengajian 

al Qur’an di pondok pesantren Thoriqul Huda
162

 

adalah pertama, metode sorogan yaitu metode 

dengan cara santri membaca langsung dihadapan 

guru, kemudian guru yang 

menyimak/mendengarkan dengan baik. Kalau 

ada bacaan yang salah, kurang pas, ataupun 

kurang fasih maka guru langsung membenarkan 

dengan memberi contoh. Hal ini akan diulang-

ulang oleh guru sampai santri benar-benar fasih 

bisa menirukan bacaan guru. Kedua, Metode 

Deresan yaitu metode dengan cara santri 

mengaji dihadapan guru, tetapi santri hanya 

membaca atau menghafal ayat-ayat yang telah 

dibaca atau dihafalkan yang pernah diajarkan 

oleh guru. Misalnya santri mengaji sudah 

mendapat satu juz, dia mengulang bacaan 

dihadapan gurunya juz satu dua lembar yang 

awal, dilanjutkan besuk dua lembar selanjutnya 

demikian dan seterusnya. Ketiga, metode 

Undakan adalah metode dengan cara santri 

mengaji ayat-ayat al Qur’an yang belum pernah 

disimak bacaan ataupun hafalannya dihadapan 

guru, atau dengan istilah menyetorkan bacaan 

atau hafalan baru kepada seorang guru. 
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c.  Pengajian Kitab 

Didalam pengajian kitab ada beberapa 

metode yang digunakan yaitu wetonan, sorogan, 

munadlarah atau bahtsul masail. Pertama, 

Wetonan atau bandhongan adalah metode 

pengajaran dimana santri mengikuti pelajaran 

dengan duduk di sekeliling kiai yang 

membacakan kitab tertentu, sementara santri 

menyimak kitab masing-masing dan membuat 

catatan-catatan. Disebut dengan istilah Wetonan, 

berasal dari kata wektu (istilah jawa untuk kata: 

waktu), karena pelajaran itu disampaikan pada 

waktu-waktu tertentu seperti sebelum atau 

sesudah shalat fardhu yang lima atau pada hari-

hari tertentu. Kedua, sorogan dalam istilah 

pondok pesantren Thoriqul Huda Qira’atul 

Kutub adalah metode pengajara  individual, 

santri menghadap Kiai seorang demi seorang 

dengan membawa kitab yang dipelajarinya. Kiai 

membacakan pelajaran dari kitab tersebut 

kalimat demi kalimat, kemudian menerjemahkan 

dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak 

dan mengesahkan istilah jawa: ngesah), yaitu 

dengan memberi catatan pada kitabnya untuk 

menandai bahwa ilmu itu telah diberikan kiai 

atau ustadz. Adapun istilah sorogan berasal dari 

kata jawa sorog yang berarti menyodorkan, 

maksudnya santri menyodorkan kitabnya 

dihadapan kiai, sehingga terkadang santri itu 

sendiri yang membaca kitabnya dihadapan kiai, 
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dan kiai hanya menyimak dan memberikan 

koreksi bila ada kesalahan membaca kitabnya. 

Ketiga, bahtsul masail, munadharah atau 

musyawarah adalah forum bagi santri jenjang 

menengah yang membahas atau mendiskusikan 

suatu persoalan di dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari kemudian dicari pemecahannya 

secara fiqh. Di pondok pesantren Thoriqul Huda 

dikenal dengan LBM (Lembaga Bahtsul 

Masail). 

d. Pengontrolan 

Pengontrolan di pondok pesantren Thoriqul 

Huda fokus pada dua kurikulum, kurikulum 

pendidikan formal dan kurikulum pendidikan non 

formal yaitu: 

1) Kurikulum pendidikan formal 

Sistem pengawasan dan pengontrolan 

yang diterapkan pada lembaga pendidikan 

formal secara umum dapat dibedakan menjadi 

dua macam. Pengontrolan, pengawasan dan 

evaluasi mengenai keberhasilan siswa pada 

umumnya berbentuk ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester dan 

ujian nasional. Dan pengawasan terhadap sikap 

dan perilaku siswa yang dilaksanakan sewaktu-

waktu. Untuk pengontrolan sekolah dilakukan 

masing-masing sekolah yang berbentuk rapat 

rutin dan insidentil.
163
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2)  Kurikulum kepesantrenan 

Untuk pengawasan dan pengontrolan 

berjalannya kurikulum kepesantrenan di pondok 

pesantren Thoriqul Huda ada beberapa macam. 

Pada kegiatan pengajian kitab dengan 

mengadakan dua bentuk evaluasi yaitu evaluasi 

secara tertulis dan lisan. Evaluasi secara tertulis 

dilaksanakan sebagaimana kurikulum 

pendidikan formal dengan penerapan ulangan 

harian, ulangan tengah semester dan ulangan 

semester. Sedangkan ujian lisan dilaksanakan 

bersamaan dengan ulangan tengah semester dan 

akhir semester dengan cara santri berada 

dihadapan ustadz, guru atau kiai membaca dan 

menerangkan kitab sesuai dengan yang 

dijadwalkan.
164

 Adapun untuk pengajian al 

Qur’annya diadakan ujian seleksi sebelum 

pelaksanaan haul dan khataman. Dan materi 

yang diujikan adalah hafalan, kefasihan dan 

keilmuan tajwid. Apabila test ini, santri 

mendapatkan predikat lulus maka santri bisa 

mengikuti khataman. Bagi santri bin nadhar 

untuk bisa mengikuti khataman dengan 

menunjukkan presentasi dan mendapatkan 

rekomendasi dari ustadz pengampunya demikian 

juga bagi santri juz amma. Untuk 

dibidangbidang yang lain pelaksanaan evaluasi 

dan pengawasan diserahkan kepada masing-
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masing koordinator bidang beserta anggotnya 

dengan mengadakan musyawarah penentuan 

hasil penilaian.
165

 Paparan diatas merupakan 

sistem pengawasan dan evaluasi di pondok 

pesantren Thoriqul Huda yang dilihat menurut 

kurikulum yang dilaksanakan. Bukan hanya itu 

saja, di pondok pesanten Thoriqul Huda juga 

melaksanakan pengawasan dan evaluasi yang 

bersifat umum. Evaluasi yang berbentuk 

musyawarah ini biasanya diadakan setiap 

tahunnya pada saat khataman dan haul bersama 

seluruh elemen pondok pesantren, alumni dan 

wali santri. Musyawarah ini bertujua untuk 

memberikan saran, kritikan maupun program 

untuk pengembangan pondok pesantren 

Thoriqul Huda di masa mendatang. Masukan, 

saran dan kritik direkap ulang dan diserahkan ke 

pesantren untuk dikaji ulang. Dari pembahasan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kurikulum pondok pesantren Thoriqul Huda 

dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk; 

kurikulum pendidikan formal dan kurikulum 

kepesantrenan. Kurikulum pendidikan formal 

dilaksanakan oleh lembaga pendidika  formal 

yang berada dibawah naungan kementerian 

pendidikan dan kebudayaan dan kementerian 

agama yaitu SMP. Sedangkan kurikulum 

kepesantrenan meliputi: kegiatan harian, 
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Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA), 

Madrasah Diniyah Wustho (MDW), Madrasah 

Diniyah Ulya (MDU), dan Sekolah Khusus 

Kitab Kuning (SKKK) pengajian al Qur’an, dan 

kebahasaan. Kesemua kurikulum yang ada ini 

saling berkaitan antara satu dengan yang lain, 

dikarenakan kegiatan satu dengan kegiatann 

lainnya saling keberkaitan. Misalnya; santri 

yang masuk SMP, dan tingkat MA/SMA serta 

kuliah harus mengikuti program pengajian kitab 

dan pengajian al Qur’an. 

3. Implikasi Pengembangan Kurikulum  Terhadap 

Mutu Pendidkan Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Beberapa gambaran tentang pondok pesantren 

Thoriqul Huda diatas, dapat diketahui bahwa pondok 

pesantren Thoriqul Huda merupakan pondok pesantren 

yang masih mempertahankan sistem pembelajaran awal 

mula berdirinya pesantren di Indonesia yang kini masih 

relevan dengan perkembangan dunia yang semakin 

maju, masyarakat dengan tingkat rasionalitas yang 

memadai, sudah demikian cerdas untuk menentukan 

pilihan yang lebih rasional dan berwawasan ke depan, 

tidak lagi bersifat emosional dan mengandalkan 

primordialisme. Mereka memilih lembaga pendidikan 

yang bermutu untuk menyekolahkan anak-anaknya pun 

sangat rasional dan mempertimbangkan prospek 

kedepan. Mereka akan menentukan pilihan kepada 

lembaga pendidikan yang bermutu yang dipandangnya 

ideal, yakni lembaga pendidikan yang mampu 

mengembangkan potensi sipritual dan akhlak, mampu 
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mengembangkan aspek intelektual, dan mampu 

mengembangkan potensi sosial maupun keterampilan 

anak didiknya. 

Dalam penelitian di pondok pesantren Thoriqul 

Huda terdapat dua aspek implikasi kurikulum, yaitu  

karakteristik pendidikan pesantren yang bermutu  dan 

pengembangan tujuan mutu kurikulum. 

a. Karakteristik Pendidikan Pesantren yang 

Bermutu 

Pondok pesantren Thoriqul Huda merespon 

dengan baik dalam rangka al akhdzu bi al jadῖdi al 

ashlāh (mengambil sesuatu yang baru yang lebih 

baik). Hal ini adalah untuk mendukung 

pengembangan pola pikir santri. Dalam respon 

tersebut, maka pondok pesantren Thoriqul Huda 

melaksanakan beberapa jenis kurikulum yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Pada realitas yang 

ada, pondok pesantren Thoriqul Huda menerapkan 

program kebahasan dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler seperti kursus bahasa asing, 

conversation atau muhadasah, pidato/khitabah. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan mutu para santri, 

dikarenakan pada era global yang sarat dengan 

persaingan, bahasa menjadi tolok ukur mendapatkan 

berbagai informasi dan pengetahuan. Oleh sebab itu 

pesantren Thoriqul Huda  memosisikan dirinya 

sebagai industri jasa, yaitu industri yang memberikan 

pelayanan (service) sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh pelanggan. Untuk memosisikan 

dirinya sebagai industri jasa, pendidikan di pesantren  
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Thoriqul Huda memiliki kriteria-kriteria tertentu 

yang menjadi karakteristik pesantren bermutu. 

Adapun karakteristik pendidikan pesanten Thoriqul 

Huda yaitu: 

Visi pondok pesantren Thoriqul Huda dalam 

meningkatkan mutu difokuskan pada pemenuhan 

kebutuhan customer, baik customer internal (orang 

tua, santri, ustaz, dan pengurus pesantren yang 

berada dalam sistem pendidikan) maupun customer 

eksternal (pihak yang memanfa-atkan outputproses 

pendidikan) 

1. Pondok pesantren Thoriqul Huda Mendorong 

keterlibatan total komunitas dalam program. 

Setiap  pengasuh, ustadz dan wali santri harus 

berpartisipasi dalam transformasi mutu. 

Meningkatakan mutu bukan hanya tanggung 

jawab dewan sekolah atau pengawas, tapi mutu 

merupakan tanggung jawab semua pihak.  

2. Pondok pesantren Thoriqul Huda 

mengembangkan sistem pengukuran nilai 

tambah pendidikan.  

3. Pondok pesantren Thoriqul Huda Menunjang 

sistem yang diperlukan oleh staf dan 

Santri/siswa untuk mengelola perubahan dengan 

memiliki komitmen pada mutu.  

Oleh karena itu, pendidikan di pondok 

pesantren Thoriqul Huda selain menyiapkan 

berbagai sumber daya untuk menyiapkan santri yang 

pandai dalam bidang ilmu keagamaan dan memiliki 

perilaku yang agamis, namun juga harus menyiapkan 
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berbagai sumber daya yang membuat santri pandai 

dalam berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini bisa di 

lihat dari Jumlah tingkat pendidikan santri pondok 

pesantren Thoriqul Huda yang terus meningkat dari 

sebelunya hanya santri yang berpendidikan pesantren 

tus saja:
166

 

Tabel: IX tingkat pendidikan santri pondok pesantren 

Thoriqul Huda 

Jumlah santri yang berpendidkan formal dan tus 

pondok 

Jumlah Tingkatan 

LK PR 

20 25 45 : KULIAH (S1:34 

S2:11) 

38 39 77 : SLTA 

50 40 90 : SLTP 

18 20 38 : MI/SD 

11 14 25 : TUS PONDOK 

TOTAL 275 

 

b. Pengembangan Kurikulum yang Bermutu 

Pengembangan dan tujuan kurikulum pondok 

pesantren Thoriqul Huda dimulai dari asumsi bahwa 

manusia pada dasarnya makhluk yang bebas dan 

unik, sedangkan kehidupan dunia internal dan 

tingkah laku manusia merupakan ekspresi terhadap 

fungsi-fungsi internal yang dapat di observasi. 
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

Pengembangan Tujuan Kurikulum pondok pesantre 

Thoriqul Huda dalam meningkatkan mutu pendidkan 

sebagai berikut: 

Pengembangan tujuan kurikulum dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren 

Thoriqul Huda adalah untuk meningkatan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia, 

serta keterampilan untuk hidup mengembangkan 

kemandirian dan dapat mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. Untuk menghadapi tantangan internal dan. 

Tantangan internal mengacu kepada tantangan 

ekternal delapan Standar Nasional Pendidikan yang 

meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar 

sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga 

pendidikan, standar isi, standar proses, standar 

penilaian dan kompetensi inti lulusan. Tantangan 

eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan, 

kompetensi yang diperlukan dimasa depan, persepsi 

masyarakat, perkembangan pengetahuan dan 

pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang 

mengemuka. 

1. Pengembangan materi kurikulum dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda bersumber dari 

komponen kurikulum Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda yaitu; (1) ketuntasan belajar, (2) 

muatan kurikulum, (3) muatan lokal, (4) 

pengembangan diri, (5) pendidikan kecakapan 

hidup (life skill), (6) pengaturan beban belajar. 



140 

 

2. Proses pembelajaran kurikulum dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda di laksanakan dengan 

proses klasikal, Proses hafalan, proses sorogan, 

proses tanya jawaban, proses ceramah, Proses 

diskusi. 

3. Sistem evaluasi kurikulum dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda dilakukan dengan meningkatkan 

keterampilan mengajar, menjalankan tugas 

pembelajaran melalui pengawasan, untuk 

menyusun rencana pelaksana pembelajaran, 

kompetensi dasar yang meliputi peencanaan 

pembelajaran, merumuskan kegiatan, melakukan 

evaluasi terhadap hasil belajar dan 

pembelajaran. 

Disamping itu, pondok pesantren Thoriqul 

Huda mengepakkan sayapnya untuk mengikuti 

perkembangan zaman yang berubah-ubah dengan 

membekali santri dengan berbagai macam kurikulum 

untuk meningkatkan mutu dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan zaman yang terus berkembang. Hal 

ini bertujuan untuk menyiapkan santri yang tangguh, 

unggul dan siap pakai di masyarakat sesuai 

bidangnya. Sebagaimana yang diungkapkan Nyai 

Munjiyati bahwa pondok pesantren Toriqul Huda 

harus berkembang dengan mengambil sesuatu yang 

lebih baik dengan tetap melestarikan yang lama yang 
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baik bahkan pesantren ini dikatakan para pakar 

adalah termasuk pesantren yang lebih modern.
167
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda Cekok Babadan Ponorogo  

Pondok pesantren Thoriqul Huda merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang ikut serta mencerdaskan 

kehidupan baragama, berbangsa dan bernegara. Tugas 

pondok pesantren pokoknya dakwah untuk li i’lāi 

kalimatillah, oleh karena pondok pesantren Thoriqul Huda 

mengembangkan beberapa aktifitas yang mengarah kepada 

perkembangan kehidupan masyarakat dan perubahan 

zaman yang tidak bisa terelakkan lagi.  

Dalam perkembangannya lembaga pendidikan 

pondok pesantren Thoriqul Huda tidak akan terlepas dari 

kurikulum yang diterapkan. Kurikulum tersebut adalah 

kurikulum yang mempunyai landasan-landasan filosofis 

sebagaimana yang diungkapkan oleh S. Nasution bahwa 

kurikulum itu bertujuan untuk mendidik anak manusia 

yang baik di dalam lingkungan masyarakat. Manusia yang 

baik ditentukan dari nilai-nilai, cita-cita atau filsafat yang 

dianut oleh para guru, orang tua, masyarakat dan 

lingkungannya.  Seiring berjalannya waktu, pondok 

pesantren Thoriqul Huda mengalami banyak perubahan 

mulai dari sejak berdirinya yang hanya menerapkan 

pendidikan tasawuf, mengkaji Qur’an, pengajian kitab 

dengan menggunakan sistem klasikal dalam bentuk 

pengajarannya hingga terbentuknya pendidikan formal 

yang kurikulumnya mengikuti program pemerintah. 

Perubahan dari pondok tasawuf hingga pendidikan formal 



143 

 

program pemerintah dilakukan sejak generasi ketiga pada 

masa Kyai fachruddin Dasuku (1981 M Sampai 2015) dan 

perjuangan yang demikian ini dilanjutkan generasi 

keempat masa Nyai Munjiyati (2014-sekarang) yang selalu 

well come menerima perubahan yang membawa maslahah 

bagi pondok pesantren dan santri serta meningkatkan 

sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan 

bermartabat. 

Dalam perkembangannya pondok pesantren 

Thoriqul Huda mengalami perubahan yang significant 

dibandingkan pada awal-awal berdirinya pondok pesantren 

di Indonesia yang hanya mengutamakan pada pendidikan 

agama saja. Menurut Ahmad Qadri Abdillah Azizy 

membagi pesantren atas dasar kelembagaannya yang 

dikaitkan dengan sistem pengajarannya menjadi lima 

kategori: 1) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan 

formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang 

hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga 

memiliki sekolah umum. 2) pesantren yang 

menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan bentuk 

madrasah dan mengajarkan ilmuilmu umum meski tidak 

menerapkan kurikulum nasional. 3) pesantren yang hanya 

mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah 

diniyah. 4) pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat 

pengajian (majelis ta’lim) dan 5) pesantren untuk asrama 

anak-anak belajar sekolah umum dan mahasiswa.
168

 

Dari kelima kategori diatas, pondok pesantren 

Thoriqul Huda disamping menyenggarakan pendidikan 
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formal baik dalam pendidikan keagamaan maupun 

pendidikan umum dengan menerapkan kurikulum nasional 

juga menerapkan pendidikan diniyah yang kurikulumnya 

dibuat sendiri oleh pondok pesantren Thoriqul Huda. Oleh 

karena itu pondok pesantren Thoriqul Huda memiliki 

pandangan luas ke depan dalam meningkatkan pendidikan. 

Sehingga saat ini, pondok pesantren Thoriqul Huda telah 

memiliki beberapa lembaga pendidikan formal, non formal 

maupun pendidikan keterampilan sesuai dengan minat dan 

bakat para santri. 

Di sisi lain, pondok pesantren Thoriqul Huda 

sebagai lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai 

lingkungan yang khusus, yang memiliki beberapa nilai 

fundamental yang selama ini jarang dipandang oleh 

kalangan yang menganggap dirinya modern. Dengan 

penerapan nilai-nilai tersebut dalam proses pendidikannya, 

pesantren sekalipun tradisional dapat membentuk pribadi-

pribadi yang unggul dan tangguh dalam menjalani hidup 

dengan perubahan perubahan yang menyertainya. Dalam 

mekanisme kerjanya sistem yang di tampilkan pondok 

pesantren secara umum mempunyai keunikan di 

bandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam 

pendidikan pada umumnya yaitu: 1) Memakai sistem 

tradisional yang mempunyai kebebasan penuh di 

bandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi 

hubungan dua arah antara santri dan kiai. 2) Kehidupan di 

pesantren menampakkan semangat demokrasi karena 

mereka praktis bekerjasama mengatasi problema non 

kurikuler mereka. 3) Para santri tidak mengidap penyakit 

simbolis yaitu perolehan gelar dan ijazah karena sebagian 
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besar tidak mengeluarkan ijazah, sedangankan santri 

dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya 

ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka hanya 

ingin mencari keridlaan Allah SWT semata. 4) Sistem 

pondok pesantren mengutamakan keserderhanaan, 

idealisme, persaudaraan, persamaaan, rasa percaya diri dan 

keberanian hidup. Alumni pondok pesantren tidak ingin 

menduduki jabatan pemerintah, sehingga mereka hampir 

tidak dapat di kuasai oleh pemerintah.
169

 

Di era perkembangan jaman bukanlah suatu 

hambatan untuk mengembangkan pesantren, bagi 

pesantren perkembangan merupakan suatu tantangan dan 

peluang untuk perkembangan pesantren. Di era 

perkembangan jaman, pesantren hingga saat ini masih 

mengusung kaidah al muḥafadzatu ala al qadimi ash 

shalih wa al akhdzu bi al jadi al ashlah (mempertahankan 

nilainilai lama yang baik dan mentransfer nilai-nilai baru 

yang lebih baik). Oleh karena itu pondok pesantren tidak 

meninggalkan ciri khas pesantren sebagaimana masa 

berdirinya, yaitu: 

1. Pondok 

Merupakan tempat tinggal kiai bersama para 

santrinya. Adanya pondok sebagai tempat tinggal 

bersama antara kiai dan santrinya dan bekerjasama 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

merupakan pembeda dengan lembaga pendidikan yang 

berlangsung di masjid atau langgar. Pesantren juga 
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menampung santri-santri yang berasal dari daerah 

yang jauh untuk bermukim. Pada awal perkembangan 

pondok pesantren tersebut bukanlah semata-mata di 

maksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para 

santri, untuk mengikuti dengan baik pelajaran yang 

diberikan kiai tetapi juga sebagai tempat training dan 

latihan bagi para santri yang bersangkutan agar 

mampu hidup mandiri dalam masyarakat. Para santri 

di bawah bimbingan kiai bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dalam situasi 

kekeluargaan dan bergotong royong sesama warga 

pesantren. Tetapi dalam perkembangan berikutnya 

terutama pada masa sekarang tampaknya lebih 

menonjol fungsinya sebagai tempat pemondokan atau 

asrama dan setiap santri dikenakan semacam sewa 

atau iuran untuk pemeliharaan pondoktersebut. 

2. Adanya Masjid 

Sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar 

mengajar. Masjid yang merupakan unsur-unsur pokok 

kedua dari pesantren, di samping berfungsi sebagai 

tempat melakukan sholat berjamaa’ah setiap waktu 

sholat, juga berfungsi sebagai tempat belajar 

mengajar. Biasanya waktu belajar mengajar dalam 

pesantren berkaitan dengan waktu sholat berjama’ah. 

Baik sebelum dan sesudahnya. 

Dalam perkembangnnya sesuai dengan 

perkembangan jumlah santri dan tingkatan pelajaran, 

di bangun tempat atau ruangan-ruangan khusus untuk 

halaqoh. Pada sebagaian pesantren masjid berfungsi 

sebagai tempat i’tikaf dan melaksanakan 
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latihanlatihan, atau suluk dan zikir maupun amalan 

lainya dalam kehidupan tarekat dan sufi. 

3. Santri 

Merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, 

biasanya terdiri dari dari dua kelompok, yaitu : 

a. Santri mukim 

Adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh 

dan menetap dalam pondok pesantren. 

b.  Santri Kalong 

Yaitu santri-santri yang yang berasal dari daerah-

daerah sekitar pesantren dan biasanya mereka 

tidak menetap dalam pesantren. 

4. Kiai 

Merupakan tokoh sentral dalam pesantren yeng 

memeberikan pengajaran. Karena itu kiai adalah salah 

satu unsur yang yang paling dominan dalam 

kehidupan suatu pesantren. Kemasyhuran 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu 

pesantren banyak bergantung pada keahlian dan 

kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta 

ketrampilan kiai yang bersangkutan dalam mngelola 

pesantren. Dalam kontek ini, pribadi kai sangat 

menentukan sebab ia adalah tokoh sentral dalam 

pesantren. Gelar kiai di berikan oleh masyarakat 

kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan 

mendalam tentang agama Islam dan memiliki serta 

memimpin pondok pesantren serta mengajarkan kitab-

kitab klasik kepada para santri, dalam 

perkembangannya kadang-kadang sebutan kiai kini 

juga di berikan kepda mereka yang mempunyai 
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keahlian yang mendalam di bidang agama Islam, dan 

tokoh masyarakat, walaupun tidak memiliki atau 

memimpin serta memberikan pelajaran di pesantren 

umumnya tokoh-tokoh tersebut adalah alumni 

pesantren. 

5. Kitab-kitab Islam Klasik 

Unsur pokok lain yang cukup membedakan 

pesantren dengan lembaga pendidikan adalah bahwa 

pada pesantren di ajarkan kitab kitab klasik yang di 

karang para ulama terdahulu, mengenai berbagai ilmu 

pengertahuan agama Islam dan Bahasa Arab. 

Pelajaran di mulai dengan kitab-kitab yang sederhana 

kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab tentang 

berbagai ilmu yang mendalam. Dan tingkatan suatu 

pesantren dan pengajarannya, biasanya diketahui dari 

jenis kitab-kitab yang diajarkan.
170

 

Demikian halnya yang dilakukan pengasuh 

atau pimpinan pondok pesantren Thoriqul Huda dalam 

menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka dapat 

dimengerti bahwa pondok pesantren Thoriqul Huda 

tidak memberikan pengajaran ta’lim saja, tetapi juga 

mengarah pada pendidikan tarbiyah, dengan berusaha 

mengembangkan seluruh potensi santri secara 

bertahap menuju kesempurnaan. 
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B. Proses Pengembangan Kurikulum Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo 

kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan 

kurikulum yang komperatif, komprehensif, sistemik dan 

sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan 

kurikulum. Secara umum kurikulum yang diterapkan di 

pondok pesantren Thoriqul Huda pengklasifikasian 

kurikulumnya menjadi dua klasifikasi. Pertama, 

kurikulum pendidikan formal yaitu lembaga pendidikan 

yang menerapkan kurikulum nasional yang tetapkan 

pemerintah baik dari kementerian agama maupun 

kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kedua, 

kurikulum kepesantrenan yaitu kurikulum yang 

menerapkan sistem pendidikan pesantren tradisional. 

Semua kurikulum tersebut bersifat integral artinya 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu 

rangkaian yang saling mendukung. Untuk menuju 

kesempurnaan, pondok pesantren Thoriqul Huda 

merancang kurikulum untuk menyelaraskan dengan 

perubahan zaman yang serba modern ini, maka mengacu 

pada tujuh faktor sebagimana yang diungkapkan Dian 

Nafi’ dkk, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kebutuhan masyarakat, hak santri sebagai 

muslim dan warga negara, kapasitas pengelola pesantren, 

misi pesantren, kebijakan pemerintah dan sinergi atas 

faktor-faktor itu.
171

  

Dalam mewujudkan ketujuh faktor tersebut, 

pondok pesantren Thoriqul Huda mengelola kurikulumnya 
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dengan meliputi: perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) 

dan pengontrolan (controlling). 
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1. Perencanaan (Planning) Kurikulum 

Pendidikan pesantren pada umumnya memiliki 

perencanaan untuk tafaqquh fiddin, dan tentunya 

pesantren akan berupaya untuk mencapai perencanaan 

tersebut. Begitu juga perencanaan yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan pondok pesantren Thoriqul Huda 

adalah untuk rnencetak insan-insan muslim yang 

tafaqquh.fiddin, pribadi muslim yang sesuai dengan 

ajaran Allah SWT dan mengamalkan ajaran tersebut 

dalam berbagai segi kehidupannya Oleh karena itu, 

pesantren tentu akan berpegang teguh terhadap konsep 

dan ajaran agama. Terbentuknya masyarakat yang 

berbudaya (civil society) adalah manakala pondok 

pesantren komitmen terhadap nilai-nilai agama, 

dengan agama orang dapat melangkah dengan pijakan 

yang jelas. Sehebat apapun teori seorang manusia 

sangat dipengaruhi oleh sosio-kultur yang 

melingkupinya, sehingga sangat okal dan kasuistis. 

Sementara kalau nilai-nilai agama sifatnya universal. 

 Sedangkan Mastuhu menyimpulkan bahwa 

perencanaan pendidikan pesantren adalah 

menciptakan dan mengembangkan kepribadian 

muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan, beraklak mulia, bermanfaat bagi 

masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat 

dengan jalan kawulo atau abdi masyarakat sekaligus 

sebagai rasul yaitu menjadi pelayan masyarakat 

sebagaimana kepribadian Rasulullah SAW mengikuti 

sunnah Nabi, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh 

dalam kepribadian, menyebarkan agama dan 
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menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di 

tengah-tengah masyarakat ‘izzul Islam wal muslimin 

serta mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan 

kepribadian Indonesia.
172

 

Dari perencanaan pondok pesantren tersebut 

tampak jelas bahwa lembaga pendidikan pondok 

pesantren sangat menekankan pentingnya Islam di 

tengah-tengah masyarakat sebagai sumber utama 

moral/akhlak agama yang merupakan kunci 

keberhasilan hidup bermasyarakat. Agama menurut 

WM. Dixon di yakini sebagai dasar yang paling kuat 

bagi pembentukan moral, dan apabila penghargaan 

kepada ajaran agama itu merosot, maka akan sulit 

mencari penggantinya.
173

 

Kurikulum Pondok pesantren Thoriqul Huda 

dapat dilihat di pembahasan awal bahwa pondok 

pesantren ini merencanakan agar para santri menjadi 

orang shalih pada masanya. Orang shalih bukan hanya 

pada ihya’ ulum al din (mampu menghidupkan ilmu 

agama) saja tetapi juga ihya’ ulum al dunya 

(menghidupkan ilmu pengetahuan umum). Dengan 

demikian, pesantren maupun santri mampu berdialog 

dengan kebudayaan modern dan secara aktif 

mengisinya dengan substansi dan nuansa-nuansa 
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Islami. Hal ini bisa terwujud bila pesantren mampu 

memahami arus globalisasi, informasi secara benar 

dan tidak hanya bersikap eksklusif. 

2. Pengorganisasian (Organizing) Kurikulum 

Pengorganisasian kurikulum pada lembaga 

pendidikan pondok pesantren Thoriqul Huda adalah 

bersifat pendidikan yang integral. Pendidikan intergral 

adalah sebuah konsep pendidikan dengan 

mengkolaborasikan antara pendidikan formal, non 

formal dan informal. 

Pendidikan formal disini adalah pendidikan 

yang berafiliasi kepada pendidikan yang 

kurikulumnya diterapkan oleh pemerintah baik dari 

kementerian agama maupun kementerian pendidikan 

dan kebudayaan. Pendidikan non formal adalah 

pendidikan yang kurikulumnya dikelola oleh 

pesantren itu sendiri. Sedangkan pendidikan informal 

adalah pendidikan yang memberikan bekal 

ketrampilan kepada para santri sesuai minat dan 

bakatnya.  

Kurikulum pendidikan yang diorganisasikan 

sebagaimana pondok pesantren Thoriqul Huda ini 

berorientasi pada penciptaan manusia sebagai khalifah 

fi al ardh. Oleh karena itu, untuk mengemban tugas 

kekhalifahan ini harus pula membekali diri dengan 

ilmu-ilmu keduniawian dan perkembangannya.  

Dari perencanaan yang telah dibuat, kurikulum 

pondok pesantren memiliki bahan untuk 

mengorganisasi lembaga yang akan menopang 

program-program yang telah direncanakan 
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sebelumnya. Pengorganisasian yang dilakukan oleh 

pondok pesantren Thoriqul Huda adalah membentuk 

lembaga pendidikan untuk menentukan kurikulum 

yang sinergi dengan kebutuhan masyarakat dan 

mampu menjawab tantangan di era perkembangan 

jaman sekarang ini. Pondok pesantren Thoriqul Huda 

mengorganisasikan kurikulum lembaga pendidikannya 

dengan konsep pendidikan intergratif yaitu pendidikan 

yang mengkolaborasikan antara pendidikan formal, 

non formal dan informal. Dalam kurikulum 

pendidikan formalnya, pondok pesantren Thoriqul 

Huda mendirikan Sekolah Menengah Pertama, yang 

berafiliasi pada pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar 

lulusan pesantren memiliki hak yang sama dengan 

lulusan madrasah/sekolah yang lain. Dalam kurikulum 

pesantren (kurikulum nonformal dan informal), 

pondok pesantren Thoriqul Huda menerapkan 

penguasaan kitab dan al Qur’an, sistem ini 

dikelompokkan dalam bentuk kelas kelas atau klasikal 

yang disebut dengan Madrasah Diniyah dan lembaga 

pendidikan ketrampilan yaitu SKKK  sekolah khusus 

kitab kuning serta kegiatan-kegitan ekstrakurikuler 

yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda. 

3. Pelaksanaan (Actuating) Kurikulum 

Pelaksanaan kurikulum pendidikan di pondok 

pesantren Thoriqul Huda untuk mewujudkan 

perencanaan yang telah dibuat, maka pondok 

pesantren Thoriqul Huda menerapkan beberapa 

metode pengajaran yang ada pada kurikulum formal 
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dan kurikulum kepesantrenan sebagiamana penjelasan 

diatas.  

Menurut Dian Nafi’ dkk bahwa metode 

pengajaran adalah membicarakan cara-cara bagaimana 

para guru memudahkan santri memperoleh ilmu 

pengetahuan, menubuhkan pengetahuan dalam diri 

santri dan menerapkannya dalam kehidupan.
174

 

Metode pengajaran yang dilaksanakan di 

pondok pesantren Thoriqul Huda mencerminkan 

prinsip belajar praktik. Prinsip yang demikian ini 

mengajarkan santri untuk melihat dan mengukur 

kemampuan psikomotorik santri. Aktifitas yang 

diterapkan di pondok pesantren Thoriqul Huda adalah 

learning by doing, belajar sambil melakukan. Hal ini 

dapat dilihat sebagiamana ketika santri terlibat dalam 

pembangunan fisik pesantren; pembangunan madrasah 

dan kamar mandi misalnya, maupun non-fisik seperti 

dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan 

organisasi. Begitu juga belajar melalui praktik dapat 

dilihat dari cara santri memecahkan permasalahan. 

Kompetensi afektif tercermin dalam penerapan 

metode bandhongan yaitu pengelompokan santri 

menurut tingkat penguasaan ilmunya. Kompetensi 

afektif dapat dilihat ketika santri dilibatkan untuk 

menentukan kitab yang akan dibaca. Hal ini dapat 

menumbuhkan motivasi santri dalam belajar di 

pondok pesantren dikarenakan santri merasa ikut 

memiliki rancangan kurikulum bagi dirinya sendiri.  
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Sedangkan pada metode sorogan mencerminkan 

santri pada kemampuan kognitif. Hal ini dikarenakan 

santri membaca dan menerjemahkan kitab secara 

individual dihadapan kiai atau guru/ustadznya. 

Sedangkan kiai atau guru/usatdz mendengarkan 

bacaan santri, mengoreksi bacaan atau terjemahannya 

yang diperlukan.
175

 

Pesantren merupakan tempat belajar secara lebih 

mendalam dan lebih lanjut tentang ilmu agama Islam 

yang diajarkan secara sistematis, langsung dari sumber 

berbahasa arab serta berdasarkan kitab-kitab klasik 

karangan ulama besar yang diajarkan dengan waktu 

yang lebih di pesantren. Selama ini, sehebat apapun 

konsep tentang pendidikan, tidak ada sistem 

pendidikan yang memberikan pengajaran sampai 

sepanjang waktu (24 jam). Di pesantren hal demikian 

sudah menjadi agenda kegiatan harian. Selama 24 jam 

setiap hari, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke 

tahun, kiai beserta seluruh guru senantiasa 

membimbing, mengajar, dan mendidik santrisantrinya 

baik dengan keteladanan dalam cara hidup (sederhana, 

tawakal, ikhlas, bersyukur, dermawan, dan 

sebagainya), keteladanan dalam disiplin beribadah 

(disiplin shalat lima waktu secara berjamaah, disiplin 

puasa), maupun dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang 

dimilikinya dengan semangat pengabdian kepada 

Allah Yang Maha Pencipta. Dengan pola full day 

school dengan agenda yang padat, sebagaimana 
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dipaparkan dalam bab sebelumnya, sejak santri 

bangun pagi dengan awal kegiatannya ibadah shalat 

yang dilanjutkan mengaji ayat-ayat suci Allah hingga 

malam hari ketika kegiatan telah dilaksanakan semua 

dan beranjak untuk istirahat, maka tiada waktu yang 

terlewatkan dengan sia-sia, sehingga tidak akan 

mengalami kerugian hidup sebagaimana tersirat dalam 

Al-Qur'an, surat Al-`Ashr: 1-3 

     

   

     

  

 

 

 

 

     

Artinya: 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu 

benar-benar berada dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran.”  

Sementara di sisi lain, santri terdidik untuk 

disiplin serta dapat mengelola waktu dengan baik, 

selain itu dengan pola pendidikan agama Islam yaitu 

mengusahakan secara sistematis dan pragmatis dalam 

membimbing anak didik yang beragama Islam untuk 

benar-benar menjiwai dan menjadikan sebagai bagian 

yang integral serba sebagai pedoman dalam hidupnya 
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sehingga dapat dijadikan sebagai alat pengontrol bagi 

perbuatan-perbuatannya, pemikiran dan sikap 

mentahnya. Sehingga santri diharapkan nanti agar 

terhindar dapat membimbing diri sendiri bahkan 

keluarganya nanti agar terhindar dari siksa api neraka, 

sebagaimana firman Allah SWT Surat At Tahrim: 6 

sebagai berikut: 

  

  

 

  

  

 

  

   

   

  

      

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

yang keras, yang tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang di perintahkan- Nya 

kapada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang di perintahkan-Nya.” 

Dalam membaca dan menerjemahkan kitabnya 

santri diharapkan mampu menerapkan ilmu alat 

(gramatika arab) yang selama ini telah dipelajarinya 

melalui teori. 
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4. Pengontrolan (Controlling) 

Secara konseptual, pada pondok pesantren sudah 

mulai menggunakan sistem pengontrolan secara 

modern, yaitu adanya pengontrolan hasil belajar dan 

pengontrolan pelaksanaan mengajar. Pengontrolan 

hasil belajar dilaksanakan guna mengetahui tingkat 

pemahaman dan penguasaan para santri pada mata 

pelajaran. Sedangkan pengontrolan pelaksanaan 

mengajar digunakan untuk mengetahui pelaksanaan 

kurikulum.  

pondok pesantren Thoriqul Huda secara umum 

pada lembaga pendidikan formal menggunakan 

pengontrolan hasil belajar dan pengontrolan sekolah. 

Tidak hanya itu, pondok pesantren Thoriqul Huda 

juga menerapkan sistem pengontrolan sikap santri 

yang dilaksanakan sewaktu-waktu dan biasanya 

dibahas pada rapat guru ataupun pengurus. 

Dalam kurikulum pesantren, pengontrolan yang 

digunakan beraneka ragam bentuknya. Dalam 

pembelajaran kitab yang bersifat klasikal yaitu 

pendidikan yang berjenjang mengikuti kelas di 

madrasah diniyah pengontrolannya menggunakan 

ujian tertulis dan lisan, sedangkan kegiatan ubudiyah 

dan kegiatan-kegiatan yang lain pengontrolan yang 

bersifat fleksibel. Khusus untuk bidang tahfidz al 

Qur’an pengontrolan dilaksanakan selain 

menggunakan ujian tertulis dan lisan ditambah dengan 

ujian menghafalkannya pada tiap tahunnya sebelum 
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khataman yang disimak oleh kiai dan para guru yang 

ditunjuk dalam istilah pesantren disebut tashih. 

Paparan diatas merupakan sistem pengontrolan 

yang dilaksanakan di pondok pesantren Thoriqul Huda 

dilihat dari kurikulumnya. Disamping itu, ada juga 

pengontrolan yang bersifat umum untuk pondok 

pesantren Thoriqul Huda. Pengontrolan ini biasa 

disebut dengan temu alumni dan wali santri. 

Pertemuan ini melibatkan seluruh pengurus pondok 

pesantren Thoriqul Huda yang dilaksanakan setahun 

sekali bersamaan dengan haul dan khataman al Qur’an 

pondok pesantren Thoriqul Huda. 

 

C. Iplikasi pengembangan kurikulum dalam 

meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren 

thoriqul huda cekok babadan ponorogo 

Perkembangan jaman adalah suatu keniscayaan 

bagi umat manusia untuk direspon dengan baik dan 

bijaksana. Oleh karena itu, Pondok pesantren memilik 

peran penting dalam meresponnya yaitu dengan jalan 

meningkatkan mutu, paling tidak dalam dua faktor; (1) 

perkembangan jaman menjadikan sesuatu tanpa batas oleh 

ruang waktu dan nilai; (2) pondok pesantren akan 

termarjinalkan dengan keterbukaan informasi dan situasi 

yang seluas-luasnya. Untuk itu, pondok pesantren harus 

bisa responsif terhadap perkembangan yang positif tetapi 

pada sisi yang lain juga bisa meningkatkan mutu yang baik 

dalam membendung perkembangan yang bersifat negatif. 

Dalam penelitian di pondok pesantren Thoriqul 

Huda terdapat dua aspek yang menarik, yaitu karakteristik 
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Pendidikan Pesantren yang bermutu  dan  pengembangan 

kurikulum. Dari temuan di lapangan, dapat dikatakan 

bahwa kurikulum pondok pesantren Thoriqul Huda 

berimplikasi terhadap perkembangan jaman. Hal ini dapat 

dilihat dari tiga aspek. Pertama, aspek sarana yang tersedia 

di pondok pesantren Thoriqul Huda, secara garis besar 

telah mampu berkiprah di globalisasi, seperti dengan 

adanya SKKK sekolah khusus kitab kuning dan 

kebahasaan. Kedua, aspek program yang telah disusun 

pondok pesantren Thoriqul Huda sesuai kategori pesantren 

yang telah siap menerima arus globalisasi dengan seleksi 

guna membadakan kelas yang awal dan tingkatan yang 

tinggi. Ketiga, aspek sumber daya manusia (SDM) pondok 

pesantren Thoriqul Huda yang telah memenuhi 

keterwakilan dari dua tipe SDM yang dibutuhkan; (1) 

SDM SKKK sekolah khusus kitab kuning dan bahasa 

asing, (2) SDM yang berfungsi sebagai pengaman dampak 

globalisasi. Dengan demikian, pondok pesantren Thoriqul 

Huda telah menyiapkan diri untuk menghadapi 

perkembangan jaman dengan peluang dan tantangannya. 

 Ada dua iplikasi yang dipertimbangkan dalam 

menata sistem pembelajaran pesantren; iplikasi pada 

akademik yang menunjuk pada kesesuaian isi kurikulum 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat; 

dan iplikasi sosial yang menunjuk pada kesesuaian isi 

kurikulum dengan permasalahan yang ada di masyarakat. 

1. Iplikasi terhadap akademi 

Secara akademik, pondok pesantren Thoriqul Huda 

melaksanakan jenis kurikulum yang relevan dengan 

kebutuhan dengan perkembangan jaman yaitu keilmuan 
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dan kebahasaan. Kurikulum tersebut terwujud dengan 

adanya kegiatan-kegiatan yang fokus pada pengembangan 

keilmuan dan bahasa. Materi bahasa dan  penguasaan kitab 

kuning tidak hanya diajarkan di lembaga pendidikan 

formal saja, tetapi juga diberikan kepada para santri yang 

berminat di bidang bahasa dan kitab kuning yang dimulai 

dari jenjang sekolah menengah pertama sampai menengah 

atas. Dalam kurikulum dan metode pendidikannya 

mengikuti perkembangan sistem pendidikan yang ada di 

Indonesia dan juga melestarikan kurikulum dan metode 

pendidikan tradisional yang telah ada sejak pesantren 

berdiri.  

2. Iplikasi sosial 

Dalam menyikapi permasalahan di masyarakat, 

pondok pesantren Thoriqul Huda mengadakan program di 

bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan 

sebagaimana dengan pendampingan dalam kegiatan sosial 

keagamaan di masyarakat. 

Keberagaman kurikulum yang diterapkan di 

pondok pesantren Thoriqul Huda dilakukan dalam rangka 

mewujudkan santri yang siap pakai di masyarakat sesuai 

dengan bidangnya, karena disamping perkembangan 

tatanan kehidupan sosia dalam bidang ilmu agama juga 

terjadinya kebangkitan semangat relegiusitas di 

masyarakat. Keberhasilan kurikulum yang diterapkan 

pondok pesantren Thoriqul Huda dapat dilihat dari kiprah 

para alumninya di tengahtengah masyarakat. Beberapa 

alumni pondok pesantren Thoriqul Huda berkiprah sebagai 

tokoh agama, dosen di berbagai perguruan tinggi, PNS, 

aktifis LSM dan lain sebagainya. 
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Pondok pesantren Thoriqul Huda secara bertahap 

sudah mulai fokus pada metodogi dan suasana dialogis 

yang terbangun. Terkait dengan perkembangan jaman 

yang merupakan suatu masa perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berkembang secara pesat maka 

pondok pesantren dituntut untuk mampu beradaptasi 

dengan meningkatkan mutu pendidikan dan tetap 

mempertahankan ciri khas pesantren. Hal ini senada yang 

dituturkan oleh Azyumardi Azra yang menawarkan dua 

cara pesantren dalam menghadapi perubahan; (1) merevisi 

kurikulumnya dengan memasukkan semakin banyak mata 

pelajaran dan ketrampilan umum; dan (2) membukan 

kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi 

kepentingan pendidikan umum. 

Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa 

sebenarnya kurikulum pondok pesantren lebih beriplikasi 

dengan perkembangan jaman baik secara akademik 

maupun sosial. Hal ini ditunjukkan dengan model-model 

kurikulum yang ditawarkan di era perkembangan jaman, 

pondok pesantren mampu bergeliat dan menunjukkan 

kepada publik bahwa tipologi pesantren bukanlah tipologi 

yang selalu tertinggal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan telaah atas permasalahan ini 

melalui pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sejarah pondok pesantren Thoriqul Huda Cekok 

Babadan Ponorogo berkembang dimulai dari 

pondok pesantren tasawuf, mendalami al-Qur’an 

dan mempelajari kitab kuning yang menggunakan 

sistem klasikal. Berkembang menjadi pondok 

pesantren yang mengelola dua jenis kurikulum 

pendidikan yaitu kurikulum pendidikan pesantren 

dan kurikulum pendidikan formal. Kurikulumnya 

bersifat intergral yang artinya kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan saling mendukung dan masih dalam 

satu rangkaian.  

2. Proses pengembangan pondok pesantren Thoriqul 

Huda Cekok Babadan Ponorogo melalui 

perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan 

pengontrolan, sesuai dengan teori yang ada. 

Sehingga berdampak positif (baik) terhadap 

kemajuan jaman. Demikian yang di ungkapan 

dewan kepengasuhan Ibu Nyai Munjiyati, K.H. 

Mahmudin Marsahid, dan K. Kholid Ali Khusni M. 

Pd. Sehingga pendidikannya bisa diterima 

masyarakat dan mampu bersaing khusus pendidikan 

pesantren salafiyah.  
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3. Implikasi pondok pesantren Thoriqul Huda cekok 

babadan ponorogo dalam pengembanganya 

terhadap mutu pendidikan terdapat dua aspek yaitu: 

Karakteristik Pendidikan Pesantren yang bermutu  

dan  pengembangan kurikulum. Dari dua aspek 

tersebut berimplikasi pada: Pertama akademik yang 

menunjuk pada kesesuaian isi kurikulum dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. 

Kedua iplikasi sosial yang menunjuk pada 

kesesuaian isi kurikulum dengan permasalahan 

yang ada di masyarakat. 

 

B. Saran 

1. Untuk elemen masyarakat yang selama ini 

memandang sebelah mata akan eksitensi pondok 

pesantren Thoriqul Huda agar melihat pondok 

pesantren Thoriqul Huda secara utuh menelusuri 

sejarah perjalanan pondok pesantren tersebut, lebih-

lebih pondok yang ada di Nusantara ini. 

2. Untuk pondok pesantren Thoriqul Huda agar 

meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan 

perkembangan jaman yang semangkin pesat, selain 

itu, penulis menghimbau agar lebih menertibkan 

organisasi, administrasi dan kepemimpinan dalam hal 

apapun. 

3. Penulis berharap sekecil apapun dan sesederhana 

apapun kajian ini  dapat bermanfaat bagi para 

pemerhati dan praktisi pendidikan, khusus pendidikan 

pesantren Thoriqul Huda dan umumnya pesantren di 

negeri ini.  
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RIWAYAT HIDUP 

 

Bukhori, lahir di desa Senyerang, 

Kecamatan Senyerang, Kabupaten 

Tanjab Barat  profinsi Jambi pada 

tangga 10 September 1993 Putra dari 

Bapak Mujeni dan Ibu Ginah. 

Menempuh jenjang pendidikan dasar 

di MI “Madrasah Ibtidaiyah” Parit 18 

Yunus desa senyerang lulus tahun 

2005. 

Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di MTs 

Far`ussa’adah Arabiyah di desa Senyerang dan lulus pada 

tahun 2008. 

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di  MA 

Far`ussa’adah Arabiyah di desa Senyerang dan lulus pada 

tahun 2011. 

Pada tahun 2012 ia meneruskan pendidikannya di 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dengan 

mengambil Program Studi IAT Ilmu Al-qur’an dan Tafsir dan 

lulus pada tahun 2016. Kemudian iya melanjutkan lagi di 

IAIN Ponorogo pada tahun 2016 Program Pascasarjana studi 

Menejemen Pendidikan Islam dan lulus pada tahun 2018. Ia 

juga mengajar di berbagai tempat mulai individu maupun 

jamaah seperti pengajian kitab kuning dan al-Qura’an, 

pendalaman fiqih bagi ibu ibu jamaah terus aktif di barbagai 

tempat, selain itu pendalaman al-Qur’an mulai seni baca, 

tartil, tilawah juga aktif di berbagai tempat, ia juga ikut aktif 

mengajar di SDMT Sekolah Dasar Muhammadiyah Ponorogo 

di unit LP3Q. Serta di lembaga Madrasah Diniah Taslimul 

Huda Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan 

Ponorogo dan menetap di Pondok Pesantren  Thoriqul  Huda  

sampai sekarang. 



 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 1 

 

Kode : 01/D/ 28 -III/2018 

Bentuk   :  Tulisan 

Isi Dokumen  :  Sejarah berdirinya Pondok  

  Pesantren Thoriqul Huda 

Tanggal Pencatatan  :  28 Maret 2015 

Jam :  09.30 WIB 

Bukti 

dokumen 

Pondok Cekok, itulah nama yang dikenal 

masyarakat pada saat berdirinya Pondok yang 

beralamat di Desa Cekok Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Pondok ini didirikan pada 

tahun 1912 Masehi oleh seorang Kyai yang 

bernama Kyai Dasuki.  

Pada awalnya pondok ini merupakan 

pondok yang mengajarkan ilmu kanuragan yang 

konsentrasi dalam ilmu bela diri, kemudian dari 

pada itu sedikit demi sedikit juga dimasukkan 

ilmu-ilmu syari’at, ‘Ubudiyyah serta 

pembelajaran Al-qur’ân hingga saat ini yang 

dipimpin langsung oleh pengasuh. Seiring 

dengan berputarnya waktu dan atas dorongan 

masyarakat akhirnya pondok Pesantren ini 

mengalami perkembangan dalam sistem 

pembelajarannya. Pada awalnya, sistem 

pembelajaran yang di berlakukan di pondok ini 

adalah sistem klasikal, namun belum terstruktur 

dengan rapi kepengurusannya, pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan di serambi masjid, 



 

 

dan segala yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pembelajaran dan pengajian 

dipimpin langsung oleh pangasuh. Kemudian 

selang bebarapa tahun kemudian karena semakin 

bertambahnya jumlah santri struktur dan 

kurikulum pengajian direkonstruksi ulang 

sehingga mendapatkan apresiasi positif dari 

masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya 

belajar di pondok pesantren Thoriqul Huda. Pada 

masa ini prosedur dan struktur pelaksanaan 

pembelajaran mulai tersusun dengan rapi, 

misalnya penambahan kurikulum pesantren, dan 

sistem pembelajaran mulai diberlakukan. 

 Sekitar tahun 1915 M. Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Thoriqul Huda mulai 

dirintis dan berbenah diri. Semua bermula dari 

nol hingga sedikit demi sedikit mengalami 

kemajuan. Hingga sampai sekarang sudah 

mengalami tiga periode, yang perinciannya 

sebagai berikut:  

a. Periode Pertama ( 1915 - 1970 M) 

Periode pertama ini di bawah pengasuh 

seorang  Kyai yang bernama Kyai Dasuki. 

Jumlah santri sekitar 50 anak, meliputi santri 

putra dan putri. Karena baru berdiri sekaligus 

mulai dirintis dan berbenah diri, maka 

keadaannya masih sangat sederhana. Mulanya 

para santri belum punya pondok tempat 

bermukim sehingga masih ikut di rumah bapak  



 

 

kyai dan rumah-rumah para tetangga sekitar 

pondok. Setelah melalui jerih payah dan 

pengorbanan yang begitu besar dapat 

mendirikan satu lokal sebagai penampungan 

santri dan daya kuantitasnya dapat menampung 

santri sekitar 50 santri ketika itu.  

Pembangunan Pondok merupakan hasil 

swadaya sendiri. yaitu dengan melibatkan santri 

dalam mendirikan bangunannya. Sedangkan 

sumber dana yang diperoleh adalah berupa 

waqafan dari masyarakat dan sebagian usaha 

sendiri untuk melengkapi kekurangannya. 

Lepas dari masalah bangunan, sistem 

pengajiannya berlangsung secara kontinyu. 

Pada mulanya pengajian dipusatkan di serambi 

masjid, yang bernama masjid Syuhada’. Sedang 

jalannya pengajian diasuh langsung oleh Kyai 

dan di bantu beberapa ustadz, meliputi 

pengajian Al qur’ân dan kitab-kitab salafiyah.  

Setelah selang beberapa tahun, berkat 

kerja keras dan tekad yang tinggi akhirnya 

mampu mendirikan bangunan lagi sebagai 

majelis ta'lim (tempat belajar) yang digunakan 

hingga sekarang.  

Kondisi dan aktifitas seperti ini terus 

berlangsung hingga sekitar tahun 1970, di mana 

kyai Dasuki sudah memasuki usia lanjut yang 

harus banyak istirahat. Oleh karena itu secara 

keseluruhan berbagai bentuk kegiatan pondok  



 

 

diteruskan oleh pengasuh pondok berikutnya.  

b. Periode kedua (1970 - 1981 M) 

Pada periode kedua ini di asuh seorang 

kyai yang bernama Kyai Badaruddin. Beliau 

adalah menantu dari Kyai Dasuki, walaupun 

keadaan pondok belum banyak mengalami 

kemajuan, namun sejumlah santri sudah 

bertambah dua kali lipat, yaitu sekitar 100 

santri, di bawah asuhan Kyai Badaruddin ini 

Pondok semakin banyak mengalami kemajuan 

dan makin mantap dalam melangkah, hingga 

mampu menambah satu lokal pondok lagi.   

c. Periode ketiga (1981- 2015 M) 

Dalam perkembangan berikutnya 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok 

Babadan Ponorogo di asuh oleh Kyai Fahruddin 

Dasuki. Beliau adalah putra dari Kyai Dasuki, 

dan penggagas nama Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda (yang disingkat PPTH) yang 

berarti jalan petunjuk. Sebelumnya PPTH masih 

berwujud pondok yang belum bernama dan 

belum teratur sistem pengajarannya. 

Dengan pesatnya dunia pendidikan baik 

dikalangan pesantren maupun diluar pesantren 

serta semakin minimnya pendidikan akhlaq 

pada anak, menantu-menantu Kyai Fachrudin 

Dasuki dan ustadz-ustadz pondok pesantren 

Thoriqul Huda berinisiatif untuk mendirikan 

pendidikan formal. Akhirnya para menantu dan 



 

 

ustadz pondok Pesantren Thoriqul Huda 

mengusulkan kepada Kyai Fachrudin Dasuki. 

Dan beliau Dasuki menyetujui usul tersebut. 

Akhirnya pada tahun 2007 pendidikan formal 

itu resmi didirikan dan diberi nama Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Islam Thoriqul 

Huda. SMP ini berada dibawah naungan Dinas 

Pendidikan dan Lembaga Pendidiakn Thoriqul 

Huda dengan memakai kurikulum tepadu yaitu 

kurikulum Nasional dan mengembangkan pula 

kurikulum pesantren.  

d. Priode Keempat (2015 Hingga Sekarang) 

Pada genersi keempat ini perkembangan 

pondok pesantren thoriqul huda semangkin 

pesat dari semula, sehinga beliau pengasuh 

membentuk tim yaiatu LPMP2TH Lembaga 

Penjaminan Mutu Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda, LPMP2TH ini bertugas mengemas 

semua sruktur pesantren mulai dari pelaksanaan 

kegiatan yang paling kecil hingga penambahan 

kurikulum. Disini belaiu pengasuh Nyai 

Munjiyati menambah kurikulum yaitu sekolah 

khusus kitab kuning SKKK, pada aspek kitab 

Fiqih dan Nahwu Sorof dari kitab yang paling 

rendah hingga yang paling basar. Demi 

meningkatkan kualitas dan mutu santri. 

 

 

 



 

 

  



 

 

LAMPIRAN 2 

 
Kode :  01/D/ 28 -III/2018 

Bentuk   :  Tulisan 

Isi Dokumen  :  Letak Geografis 

Tanggal Pencatatan  :  28 Maret 2018 

Jam :  09.30 WIB 

Bukti  

dokumen  

Pondok Pesantren Thoriqul Huda terletak 

di jalan Syuhada’ no. 194  Desa Cekok 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Utara kota 

Ponorogo kira-kira 2 KM pinggir kota Ponorogo. 

Lembaga ini memiliki dua pintu masuk, yang 

pertama masuk lewat JL. Mayjend. Soetoyo No. 

194 dan yang kedua lewat JL. Sunan Kalijaga 

kemudian masuk ke JL. Syuhada’ Desa Cekok 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
 
 

Letak dari Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda ini diapit oleh beberapa desa yaitu sebelah 

utara Desa kadipaten, sebelah barat Desa Keniten, 

sebelah selatan Desa Kertosari, dan sebelah 

Timur Desa Patihan Wetan.  

e. Sebelah Utara  : Desa 

Kadipaten. 

f. Sebelah Timur  : Desa 

Patihan Wetan. 

g. Sebelah Selatan  : Desa 

kertosari 

h. Sebelah Barat  : Desa 

Keniten. 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

 
Kode :  01/D/ 28 -III/2018 

Bentuk   :  Tulisan 

Isi Dokumen  :  Visi, Misi dan Tujuan Pondok  

    Pesantren Thoriqul Huda 

Tanggal Pencatatan  :  28 Maret 2018 

Jam :  09.30 WIB 

BUKTI 

DOKUMEN 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Cekok Babadan Ponorogo merupakan 

lembaga Pendidikan yang mempunyai visi, 

misi, dan tujuan dalam menyelenggarakan 

aktifitasnya. Adapun visi, misi, dan tujuan 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda adalah 

sebagai berikut: 

Visi  

“Mencetak anak didik yang berbudi luhur, 

menjunjung nilai-nilai agama dan bangsa, 

serta mampu menjadi generasi penerus 

perjuangan alim ulama” 

Misi  

“Santri mampu memahami dan 

menterjemahkan akidah ahlu sunnah wal 

jama'ah, serta bisa membaca dan 

memahami kitab-kitab klasik (salaf) secara 

baik, serta dapat merealisasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari” 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

memiliki tugas yang dirasakan sebagai suatu 

kewajiban untuk melakukannya demi agama, 

seni, budaya dan sebagainya. Adapun Misi 

yang akan di capai Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda adalah  Santri mampu memahami dan 

menterjemahkan akidah ahlu sunnah wal 



 

 

jama'ah, serta bisa membaca dan memahami 

kitab-kitab klasik (salaf) secara baik, serta 

dapat merealisasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 4 

 
Kode :  01/D/ 28 -III/2018 

Bentuk   :  Tulisan 

Isi Dokumen  :  Kurikulum Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda 

Tanggal Pencatatan  :  28 Maret 2018 

Jam :  09.30 WIB 

BUKTI 

DOKUMEN 

Muatan Kurikulum Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda. 
Mata Pealajaran 

Madrasah Diniyah 

Wustho 

 

Mata 

Pelajaran 

Madrasah 

Diniyah Ulya 

Mata 

Pelajaran 

Sekolah 

Khusus 

Kitab 

kuning 

SKKK 

 

Sabrowi+‘awamil 

Bina’ wal asas 1 

Safinatun naja 

‘Aqidatul awam 

Akhlaqul lil banin 

1 

Hidayatus sibyan 

Risaltul mahaidh 

Jurumiyah 

Bina’ wal asas 2 

Sulam munajah 

Jawahirul 

kalamiyah 

Akhlakul banin 2 

Tuhfatul atfal 

Risaltul mahaidh 

Al-‘imrithi 1 

Maqshud 

Fath qorib 1 

Tijannud durori 

Adabu ta’lim 

Al-‘imrithi 2 

Qowaidul i’lal 

Fath qorib 2 

Kifayatul 

awam 

Ta’lim 

utaalim 

Waraqot 

Mustalakhul 

hadist 

Alfiyah ibnu 

malik 1 

Fath mu’in 1 

Umul 

barohain 1 

Jawahirul 

maknun 1 

Faraidul 

bahiyah 

Ilmu tafsir 

Alfiyah ibnu 

Safinatun 

An-Naja 

Sullam At-

Taufik 

At-Taqrib 

Fathu Al-

Qorib 

Fathul Al-

Mu’in 

Fathul 

Wahhab ` 

 



 

 

Jazariyah 

Risalatul mahidl 

Arbain nawawi 

 

malik 2 

Fath mu’in 1 

Umul 

barohain 1 

Jawahirul 

maknun 2 

Faraidul 

bahiyah 

 

 
 

 

  



 

 

LAMPIRAN 5 

 

 
Kode : 01/D/ 28 -III/2018 

Bentuk   :  Tulisan 

Isi Dokumen  :  Sarana dan Prasarana Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda 

Tanggal Pencatatan  :  28 Maret 2018 

Jam :  09.30 WIB 

BUKTI 

DOKUMEN 

Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda. 

No Nama ruang / 

kamar 

Jumlah 

1 Rang Belajar 15 lokal 

2 Aula 1 lokal 

3 Masjid 1 lokal 

4 Kantor 2 lokal 

5 Ruang tamu putra 

dan putri 

1 lokal 

6 Kantin putra dan 

putri 

1 lokal 

7 Koperasi putra dan 

putri 

1 lokal 

8 Kamar  putra dan 

putri 

30 

9 Kamar mandi dan 

WC 

10 

10 Dapur putra dan 1 



 

 

putri 

11 Perpustakaan 2 
 

 

  



 

 

LAMPIRAN 6 

 
Kode : 01/D/ 28 -III/2018 

Bentuk   :  Tulisan 

Isi Dokumen  :  Santri, Ustadz/Dzah  

Tanggal Pencatatan  :  28 Maret 2018 

Jam :  09.30 WIB 

BUKTI 

DOKUMEN 

Daftar nama-nama Ustadz/Dzah Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda: 

Data dewan Astidz Pondok Pesantren “Thoriqul huda” 

Cekok Babadan Ponorogo 

Nama Jabatan Pelajaran 

Bu Nyai Munjiyati Pengasuh Tauhid+ 

tasauf 

Mahmudin 

Marsyahid 

Kepala bidang 

kepesantrenan 

  Fiqih 

Kholid Ali H. Kepala madin Qowaidul 

fiqhiyah 

Abi Mahbub Ustadz Tauhid 

Moh. Rohani Ustadz Ahlak 

Moh. Sholeh Ustadz Tauhid 

Imam Subakir Ustadz Fiqih 

Imam Nawawi Ustadz Ushul fiqih 

M. Anwarudin Ustadz Tajwid 

Bisri Ustadz Hadist 

Nur Rohman Ustadz Fiqih 

Sugiharto Ustadz/wali 

kls VI 

Nahwu 

Abi Mahbub Ustadz Tafsir 

Gus Mahmudin 

S 

Ustadz/Wali 

Kls V 

Nahwu 

Sukamto Ustadz Ahlak 

m.syahroni Ustadz Hadis 

Lukman asrori Ustadz Tajwid 

Agus Ma'ruf Ustadz Ahlak 



 

 

Roin Anwari Ustadz Ahlak 

Fuad Fatahillah Ustadz Fiqih 

Widiya astuti sari Ustadzh Mahid 

Suryani Ustadz Ahlak 

Khoiruddin Ustadz Ahlak 

Rihun thoyyibi Ustadz Ahlak 

Hadi mustofa Ustadz/wali 

kls I.B 

Nahwu 

Afif Fariawan Ustadz/wali 

kls IV 

Nahwu 

Ahmad fatihul 

umam 

Ustadz Hadist 

Ali Yusron Ustadz Tauhid 

Na`imatul 

khasanah 

Ustadz Mahid 

Ni`matul 

khoiriyah 

Ustadz Shorof 

Ibut Mahani Ustadz/wali 

kls I.A 

Nahwu 

M Aziz Ustadz/wali 

kls III 

Nahwu 

 

Pembagian tugas mengajar ustad/dzah pondok pesantren 

Toriqul Huda: 

Ustad/zdah Mapel KELAS 

Abi Mahbub Kifayatul akhyar VI 

Imam Nawawi Tambhul Ghofln VI 

Abdul Aziz Faroid III 

Roin Anwari Risalatul 

Muawanah 

V 

Rikun toyibi Mukhtar Hadis IV 

Lukman Anshori Tarhib watarghib III 

Agus Ma’ruf Tankihul Qoul V 

Afif fariawan Mukhtar Hadis V 



 

 

Siswanto Hadis sarif, tarikh I 

Budi m Qomik tgyan IV 

Bagus rifai Mab fqh 1&2 I 

Ahmad fatihul u Taisirul kholak IIA/ IIB 

Suryani Mabadi fqh 3&4 IIA 

Ahmad khoirudin Ibnu aqil VI 

Miftakhul M Ahlakul banin 3 I 

Yarno eko s Asmawi & majmuk 

3,4& mabadi fiqih 

III, 

II A&IIB 

Atik Nur H Anwarul Masalik IV 

 

Berikut ini data Santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda:  

Jumlah Santri Pondok Pesantren “Thoriqul Huda” Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Kelas Jumlah Total 

LK PR 

I 28 30 58 

II 31 33 64 

III 25 20 45 

IV 18 20 38  

V 11 14 25 

VI 9 10 19 

TOTAL 249 

 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 7 

 
Kode : 01/D/ 28 -III/2018 

Bentuk   :  Tulisan 

Isi Dokumen  :  Struktur Pondok Pesantren  

Thoriqul Huda Cekok Babadan 

Ponorogo 

Tanggal Pencatatan  :  28 Maret 2018 

Jam :  09.30 WIB 

BUKTI 

DOKUMEN 

Struktur Kepengurusan Pondok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: 

: Garis Komunikasi 

        : Garis Komando 

 

 

Pengasuh 

Pembina  Penasehat  

Kep.Madin 

BP Wakil Madrasah 

Sek. Pend 

Madin  

Ulya Wustho Sek. Humas 

3 th 3 th Sek. TU 

Santri 
Skkk 

3 th 



 

 

LAMPIRAN 8 

 
Kode : 08/D/ 28 -III/2018 

Bentuk   :  Tulisan  

Isi Dokumen  :  Jadwal Kegiatan Santri Tiap Hari, 

Mingguan Dan Bulanan 

Tanggal Pencatatan  :  28 Maret 2018 

Jam :  09.30 WIB  

BENTUK 

DOKUME

N 

 
Kegiatan harian: 

Kurikulum kepesantrenan adalah seluruh kegiatan yang 

dikelola oleh pesantren yang bersifat rutinan harian 

sebagai berikut: 

Waktu Kegiatan Keterangan 

04-00-04-30 Bangaun tidur dan 

jamaah sholat subuh 

 

04.30-06.00 Mengaji al-qur’an 

/kitab 

 

06.00-06.45 Mandi, berpakaian dan 

makan pagi 

 

06.45-07.00 Persiapan 

kesekolah/madrasah 

 

07.00-12.40 Belajar di kelas (smp, 

ma, atau sms dan 

kuliah) 

 

12.40-13.00 Jamaah dhuhur  

13.00-14.15 Makan siang dan 

istirahat 

 

 

14.15-14.30 Persiapan kemadrasah 

diniyah 

 

14.30-13.30 Belajar di madrasah 

diniyah 

 

15.30-15.50 Jamaah ashar  

15.50-17.00 Lanjut belajar di 

madrasah diniyah 

 



 

 

17.00-17.30 Istirahat, mandi, dan 

makan sore 

 

17.30-18.15 Jamaah magrib  

18.15-19.15 Mengaji al-qur’an atau 

kitab 

 

19.15-19.30 Jamaah isya’  

19.30-21.30 Ngaji kitab jam 

pertama 

 

21.30-22.00 Belajar sendiri (taqror)  

22.00-04.00 Istirahat panjang atau 

tidur 

 

 

Kegiatan mingguan: 

Kurikulum kepesantrenan adalah seluruh kegiatan yang 

dikelola oleh pesantren yang bersifat rutinan mingguan 

sebagai berikut: 

Hari Waktu Kegiatan Keteranagn 

Jum’at 05.00-

05.30 

Tahlil Santri 

putra/putri 

06.00-

08.00 

Kerja bakti 

(ro’an) 

Santri putra 

/putri 

08.00-

11.00 

Praktek 

komputer 

Santri SMP 

08.00-

11.00 

Muhadoroh Santri tidak 

sekolah 

13.00-

13.30 

Tahsin al-

Quran 

Santri tidak 

sekolah 

Sabtu 19.30-

21.00 

Wejangan 

Kiai dan 

mujahadah 

Semua santri 

putra putri 

Ahad 07.00-

08.00 

Pengajian 

umum 

Santri 

masyarakat 

senin 08.00-

10.00 

Olah bakat Santri yang 

sekolah 

formal 

Kamis 18.15-

19.15 

Pembacaan 

Berjanji 

Santri putra 

putri 

19.30-

21.00 

Sholawatan Santri putra 

putri 

 



 

 

 

Kegiatan bulanan:  

Untuk kegiatan bulanan adalah latihan muhadoroh 

(berpidato), qiroah, sholawatan, mujahadah, dan 

istigosah yang semuanya sudah diatur oleh masing-

masing pengurus 

 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

  

Nama Informan  : Nyai Munjiyati  

Identitas Informan : Pengasuh Pondok  

   Pesantren Thoriqul Huda 

Hari/Tanggal Wawancara : Senin , 06 April 2015 

Waktu wawancara : 09.00 WIB 

Tempat wawancara     : Rumah Kediaman  

  pengasuh  

Wawancara dideskripsikan pukul : 20.10 – 22.30 WIB 

 

Peneliti  Assalamu`alaikum, mohon maaf bapak, boleh 

minta waktunya sebentar untuk wawancara.. 

Informan  Wa`alaikum salam, nggeh silahkah… 

Peneliti  Bagaimana sejarah berdirinya pondok 

pesantren Thoriqul Huda ? 

Informan  Pondok Cekok, itulah nama yang dikenal 

masyarakat pada saat berdirinya Pondok yang 

beralamat di Desa Cekok Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Pondok ini didirikan pada 

tahun 1912 Masehi oleh seorang Kyai yang 

bernama Kyai Dasuki.  

Pada awalnya pondok ini merupakan pondok 

yang mengajarkan ilmu kanuragan yang 

konsentrasi dalam ilmu bela diri, kemudian dari 

pada itu sedikit demi sedikit juga dimasukkan ilmu-

ilmu syari’at, ‘Ubudiyyah serta pembelajaran Al-

qur’ân hingga saat ini yang dipimpin langsung oleh 

pengasuh. Seiring dengan berputarnya waktu dan 



 

 

atas dorongan masyarakat akhirnya pondok 

Pesantren ini mengalami perkembangan dalam 

sistem pembelajarannya. Pada awalnya, sistem 

pembelajaran yang di berlakukan di pondok ini 

adalah sistem klasikal, namun belum terstruktur 

dengan rapi kepengurusannya, pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan di serambi masjid, dan 

segala yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pembelajaran dan pengajian dipimpin langsung 

oleh pangasuh. Kemudian selang bebarapa tahun 

kemudian karena semakin bertambahnya jumlah 

santri struktur dan kurikulum pengajian 

direkonstruksi ulang sehingga mendapatkan 

apresiasi positif dari masyarakat untuk menitipkan 

putra-putrinya belajar di pondok pesantren 

Thoriqul Huda. Pada masa ini prosedur dan 

struktur pelaksanaan pembelajaran mulai tersusun 

dengan rapi, misalnya penambahan kurikulum 

pesantren, dan sistem pembelajaran mulai 

diberlakukan. Sekitar tahun 1915 M. Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Thoriqul Huda 

mulai dirintis dan berbenah diri. Semua bermula 

dari nol hingga sedikit demi sedikit mengalami 

kemajuan hingga sampai sekarang. 

Peneliti  Apa tujuan dan fungsi didirikan pondok 

pesantren Thoriqul Huda..? 

Informan  Pondok pesantren Thoriqul Huda secara umum 

bertujuan untuk menanamkan dan 

meningkatkan ruh al Islam dalam 

perikehidupan beragama secara perorangan 

maupun bermasyarakat berdasarkan keikhlasan 



 

 

beribadah serta pengamalan syari’at Islam 

secara murni dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan 

secara khususnya, target yang hendak dicapai 

adalah menjadikan santri memiliki dasar 

mengenai al Qur’an dan syari’at Islam 

ahlusunnah wa al-jama’ah, memiliki 

kemampuan dasar untuk merumuskan dan 

menyampaikan gagasan dakwah Islamiyah, 

memiliki keterampilan dasar pengamalan 

syari’at Islam ahlusunnah wal jamaah, 

memiliki sikap mandiri dalam kehidupan 

sehari-hari dan memiliki bekal ilmu 

pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan 

lebih tinggi. 

Peneliti  Apa visi, misi dan nilai yang ada di pondok 

pesantren Thoriqul Huda..? 

Informan  Pondok pesantren thoriqul huda mempunyai 

visi yaitu Mencetak anak didik yang berbudi 

luhur, menjunjung nilai-nilai agama dan 

bangsa, serta mampu menjadi generasi penerus 

perjuangan alim ulama dan misi yaitu: Santri 

mampu memahami dan menterjemahkan 

akidah ahlu sunnah wal jama'ah, serta bisa 

membaca dan memahami kitab-kitab klasik 

(salaf) secara baik, serta dapat 

merealisasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. Laaa...sedangkan nilai-nilai yang ada di 

pondok pesantre Thoriqul Huda yaitu: 



 

 

Keikhlasan, kesederhanaan, menolong diri 

sendiri dan sesama umat, ukhuwah diniyah, 

kebebasan. 

peneliti mmm.. sementara cukup dulu geh bu Nyai, 

terimaksih atas waktunya, lain kali disambung 

geh  

Informan Oh.. gitu, ya. Gak apa-apa, kalau saya gak ada , 

pean boleh Tanya sama Gus-Gus yang lain atau 

Ustadz-ustadz lainya... 

peneliti Geh bu Nyai, insyaallah,,, assalamualaikum  

Informan Wa`alakumsalam 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama Informan : K.H. Mahmudin Marsyahid 

Identitas Informan : Dewan Kepengasuhan 

Hari/Tanggal Wawancara : 16 Maret 2018 

Waktu wawancara : 09.30 WIB 

Tempat wawancara     : Rumah kediaman pengasuh 

Wawancara dideskripsikan pukul : 11.30– 11: 45 WIB 

Peneliti Assalamu`alaikm. Gus boleh saya minta waktunya 

untuk wawancara melanjutkan dari Gus Kholid 

yang tadi 

Informan Wa`alaikm salam, nggeh mas rene-rene….gimana-

gimana ? 

Peneliti Hehe… nggeh Gus,, ngeten sepengetahuan 

njenegan pripun pripun kemampuan Ustadz/Dzah 

yang ada di pondok ini dan bagaimana kiprah 

alumni pondok pesantren Thoriqul Huda di 

masyarakat? 

Informan Mmm.. berbicara kemampuan tentu tiada yang 

sempurna geh mas, untuk standar kemampuan 

guru yang ada disini secara umum sudah diatas 

rata-rata cukup memuaskan, hal ini dapat dari 

dilihat dari kedisiplinan mereka, meskipun mereka 

tidak ada tunjagan dalam setiap bulannya, 

misalnya di bayar berapa gitu setiap bulannya, 

laa..mereka semunya tidak dibayar mas cuma di 

angarkan kopi setiap malamnya tpi alhamdulillah 

mereka tetep semangat dan di siplin. Yaaa.. akan 

tetapi meskipun demikian dalam hal perkembang 

dunia pendidikan yang sangat pesat, saya melihat 



 

 

sendiri dan menyadari kemampuan kami untuk 

mengikuti perkembangan tersebut masih terlalu 

minim 

Peneliti Berarti kados ungkapan-unngkapan itu ya Gus 

“tiada manusia yang sempurna” mmm.. terus anu 

Gus, bagaimana kiprah alumni pondok pesantren 

Thoriqul Huda di masyarakat? 

Informan Hehe iya mas,, betul sekali, alhamdulillah mas,,, 

untuk alumni pondok pesantren Thoriqul Huda 

banyak yang menjadi orang, ada yang menjadi 

pengasuh pondok di Lampung, Riau, dan Jambi 

selain itu juga ada beberapa yang menjadi dosen 

dokter dan masih banyak mas yang menjadi orang 

besar dan biasa juga ada. Juga banyak yang sudah 

menjadi pegawai negri. Yaa,,, doakan aja mas 

mudahan kedepannya lebih baik dan berkah 

semuanya amiiin. 

Peneliti Ngeeh Gus, Amiiin amiin,,,Ooo..engeh Gus kaleh 

setungal maleh gus,,, 

Bagaimna pondok Thoriqul Huda dalam 

neningkatkan mutu khususnya pendidikan? 

Informan Iyaa,,, dalam hal kualitas atau bahasa sekarang 

mutu khususnya dalam pendidikan, dalam hal 

meningkatkan itu kami memanfaatkan program 

yang ada dan menambah program yang baik. Jadi 

sekira itu program baik dan sesuai dengan 

jamnnya maka kami tambahkan, seperi proram 

yang bru yaitu SKKK sekolah khusus kitab 

kuning. Selain itu kami menjalankanya selalu 

berhati-hati mas melalui beberpa tahap yaitu: 



 

 

pelening, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengontrolan. Oleh sebab itu mas kami 

menhimbau kesemua santri untuk menuntut ilmu 

tidak hanya ilmu pesantren saja tapi juga ilmu 

umum. Dalam artian santri harus bisa dua aspek 

yaitu habat ilmu pesantren dan akademik biar bisa 

buat bekal mereka sesuai dengan tuntutan jaman.  

Dan alhamdulillah mas santri-santri di sini 

umunya selain pesantren mereka juga sekolah 

formal, karena dahulu santri disini kebanyakan 

cuma mondok saja  mas tidak sekolah formal.laa 

sekarang terbalik mas hanya beberapa gelintir saja 

yang cuma tus mondok, mungkin dia tidak mau 

dunia Cuma akhirat saja,hehehe... 

Peneliti Ooo… begitu ya Gus, saya rasa cukup sekian dulu 

ya Gus, lain kali kita sambung lagi, mohon maaf 

sudah mengganggu waktunya, assalamu`alaikum.  

Informan Oh,, gitu,, yam as sama-sama, wa`alaikum 

salam…  

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

 

Nama Informan : Gus Kholid Ali Husni 

Identitas Informan : Dewan kepengasuhan  

Hari/Tanggal Wawancara : 15 Maret 2015 

Waktu wawancara : 09.00 WIB 

Tempat wawancara     : Rumah kediaman  

  pengasuh 

Wawancara dideskripsikan pukul : 11:00 – 11.30 WIB 

Peneliti Assalamu`alaikum, mohon maaf Gus boleh 

minta waktunya sebentar untuk wawancara 

Informan Wa`alaikum salam Oh, iya mas silahkan,, tp 

jangan lama-lama ya, saya setengah jam lagi ada 

jam ngajar. 

Peneliti Baik Gus, terimakasih sebelumnya, bagaimana 

pengawasan atau pengontrolan yang dilakukan 

oleh pondok pesantren Thoriqul Huda pada 

lembaga pendidikan..? 

Informan Alhamdulillah, mas...setelah pondok megalami 

kemunduran beberpa tahun silam, kini pondok 

sudah mulai berkembang mas termasuk adamya 

pengontroaln dalam stiap kegiatan. 

Jadi gini mas..dalam pengontrolan kami ada 

beberapa macam untuk pendidikan formalnya 

pengpntrolan dilakakan dengan adanya ulagan 

tiap persemester dan UAN. Laaa..pada 

pesantrennya padapendidikan diniyah 

diadakannya ujia syfahi (lisan)untuk mengetahui 

penguasaan santri terhadap kitab kuning, baik 



 

 

diniyah whusto, ulya dan pendidikan SKKK. 

Peneliti Engeh Gus Alhamdulilah, terus anu Gus, untuk 

pendidikan al-Qur’annya bagaimana? 

Informan Menurut yang saya lebih tau Neng Qurrotu 

a’yun dan Neng Dilla, tapi tidak apa-apa 

Insyaalloh akan saya jawab. 

Jadi dini mas...untuk pendidikan al-Qur’an 

diadakannya penyeleksian yang ketat untuk bisa 

ikut khataman al-Qur’an, dikarenahkan 

khataman merupakan acara yang menunjukkan 

rasa syukur sudah menghatamkan al-Quran 

dengan sanad Hadrotu Syaikh Hasyim Asyari 

pendiri NU, dengan tingkatan tertentu. Dan juga 

di mintakan doa para kiai, ulama yang hadir. 

Untuk pengontrolannya dilakukan oleh dhuriyah 

dan para ustadz/dzah.  

Peneliti Oh, iya Gus,, terimakasih atas waktunya,, 

mohon maaf telah mengganggu..permisi 

assalamualaikum wb, wr... 

informan Iya mas,, sama-sama mnggo,,,waalaikum slm 

wb, wr... 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

  

Nama Informan  : Ustadz Bagus Rifa’i 

Identitas Informan : Ketua Kurikulum 

Hari/Tanggal Wawancara : Senin 07 Maret 2018 

Waktu wawancara : Jam 10:00 WIB 

Tempat wawancara     : Di kantor utama 

Wawancara dideskripsikan pukul : 13:00 WIB 

 

Peneliti Assalamu`alaikum, mohon maaf ustadz boleh 

minta waktunya sebentar untuk wawancara 

Informan Wa`alaikum salam, ya mas silahkan 

Peneliti Bagaimana pondok pesantren Thoriqul Huda 

melaksanakan kurikulum pada lembaga 

pendidikan yang ada..? 

Informan Kurikulum pendidikan yang ada di pondok 

pesantren Thoriqul Huda ada dua mas...yang 

perama kurikulum formal. Kurikulum formal 

itu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 

Thoriqul Huda berdiri dibawah naungan Dinas 

Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda. Dan yang kedua 

Kurikulum Kepesantrenan Kurikulum 

kepesantrenan adalah seluruh kegiatan yang 

dikelola oleh pesantren yang bersifat rutinan 

(harian, mingguan, bulanan dan tahunan). 

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: Kegiatan 

Ubudiyah, Pengajian al-Qu’an, Pengajian Kitab, 

Madrasah Diniyah Taslimul Huda Wustho, 



 

 

Madrasah Diniyah Ulya , Sekolah Khusus Kitab 

kuning SKKK. Laaa...sedangkan SKKK 

merupakan kurikulum yang baru mas. 

Peneliti Apa yang di maksud dengan kurikulum 

SKKK..? 

Informan SKKK Sekolah Khusus Kitab Kuning (SKKK) 

berdiri pada tahun 2014 yang digagas oleh K. 

Fachruddin Dasuki tatapi berkambang pada 

tahun 2017 hingga sekarang. Pada awalnya 

SKKK khusus untuk para santri putri yang 

mukim di pondok saja tatapi sekarang 

semuanya yang berminat di perbolehkan selama 

memenuhi syarat dan ketentuan pondok 

pesantre Thoriqul Huda. SKKK merupakan 

perkembangan kurikulum pondok pesantren 

Thoriqul Huda, yang baru di bentuk belum ada 

satu tahun, yang berkiblat pada beberapa 

pondok pesantren yang mempunyai Ma’had Ali, 

laa...meskipun disini belum di akui pemerintah 

setidaknya kami sudah mempunyai program 

yang hampir sama deangan mereka, dan 

harapan kami mudahan kami bisa mendirikan 

Ma’had Ali untuk kedepannya amiiin 

Peneliti Apa saja program yang diajarkan di SKKK 

tersebut..? 

Informan Program pendidikan di Madrasah Sekolah 

Khusus Kitab Kuning SKKK ini adalah tindak 

lanjut dari program pendidikan madrasah 

diniyah awwaliyah, wustho dan Ulya. Program 

ini dirancang bercorak fiqih dengan tujuan 



 

 

menambah keilmuan  dan wawasan fiqhiyah 

bagi kader ulama dan menilik kekuatan 

transformatif dari fiqh itu sendiri di masyarakat. 

Laa..dapun materi yang diajarakan pada 

madrasah SKKK di Pesantren Thoriql Huda itu 

Safinatun An Naja: Salim Al Hadromi, Sullam 

At-Taufik: Abdullah At-Tarimi, At-Taqrib: Abu 

Syuja’, Fathu Al-Qorib: Ibnu Qosim, Fathul Al-

Mu’in: Al-Maribari, Fathul Wahhab: Imam 

Zakariya Al-Ashari. 

Peneliti Bagaiman taham pengembangan kurikulum 

yang ada di pondok pesantren Thoriqul Huda..? 

Informan Pengembangan kurikulum yang ada di pondok 

pesantren Thoriqul Huda didasarkan pada visi 

pembangunan nasioanl mass....yaitu upaya 

menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan 

nasioanl serta kualitas pendidikan sebagaimana 

yang diamanatkan UUD 1945. 

Laaa...,Sedangkan proses pengembangangan 

kurikulum dimulai dengan perencanaan 

kurikulum, pengorganisasian kurikulum, 

pelaksanaan kurikulum, dan pengontrolan 

kurikulum. 

Peneliti Gek terima kasih Ustadz atas waktunya, lain 

kali jika saya membutuhkan data lagi saya akan 

wawancara lagi. 

Informan Oooo,,, iya tidak apa-apa monggo, silahkan 

kapan saja jenengan mau 

Peneliti Terimakasih Ustadz, assalamu`alaikum 

Informan Sama-sama wa`alaikum salam 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama Informan : Ustadz Iskandar 

Identitas Informan : Ustadz Pengampu Fiqih  

Hari/Tanggal Wawancara : 27 Maret 2018 

Waktu wawancara : 09.30 WIB 

Tempat wawancara     : Kantor Pengurus 

Wawancara dideskripsikan pukul : 11.30– 11: 45 WIB 

 

Peneliti Assalmu`aaikum, mohon maaf bapak, boleh 

minta waktunya sebentar untuk wawancara ? 

Informan Wa`alaikum salam,, nggeh mas monggo.. 

Peneliti Nggeh pak, dalam lembaga pondok pesantren 

thoriqul huda ini, apakah ada diantara diantara 

ustadz/guru dan pengurus mapel jika dilihat dari 

segi kemampuan SDM dan latar belakang 

pendidikannya sangat baik dan memadai, akan 

tetapi keaktifan dan semangatnya dalam mengajar 

kurang baik, misalnya jarang masuk pada saat 

jam mengajar atau sering terlambat dalam 

mengajar. 

Informan mmm… tidak semua nya namun  ada mas, tape 

geh sepuntene, saya gak berani mengatakan siapa 

ustadz/guru mapel dan pengurus yang demikian 

Peneliti Nggeh pak mboten nopo-nopo,,, lalu dari pihak 

lembaga sendiri bagaimana dalam menyikapi 

ustadz/guru dan pengurus yang demikian ? 

Informan Biasanya yang selama ini terjadi, dari pihak 

lembaga khususnya pengasuh pondok langsung 



 

 

melakukan peneguran dan peringatan secara 

umum pada saat rapat evualuasi mingguan. Jika 

sudah berulang kali dilakukan peneguran belum 

membuahkan hasil, kepala pengasuh melakukan 

pendekatan per person terhadap ustadz/guru 

maupun pengurus tersebut. Pengasuh mencari 

hal-hal detail yang sifatnya ribadi secara langsung 

melalui shering dengan uastdz/guru dan pengurus 

tersebut.. dan biasanya baik ustadz/guru ataupun 

pengurus yang didekati pengasuh secara personal 

akan mengalami perubahan yang cepat.. entah 

mantra apa yang digunakan saya kurang tahu 

karna semua itu bersifat pribadi 

Peneliti  oo.. begitu ya pak.. terus pak itu tadi kan bentuk 

usaha pengasuh dalam membenahi karakter 

ustadz/guru,, lalu apakah ada usaha lain yang 

sifatnya finansial atau barang tunai, agar 

ustadz/guru dan pengurus tersebut semakin 

semangat dalam mengabdi dilembaga ini ? 

Informan 

 

 

Usaha yang berbentuk support dan penyemangat 

selalu diberikan oleh pengasuh pada tiap-tipa 

rapat evaluasi minguan, bulanan dan tahunan. 

Adapun penyemangat yang berbentuk financial 

secara langsung selama ini yang saya alami ada 

pada tiap tiap akhir tahun tepatnya pada bulan 

rahamadan, temen-temen ustad/guru sering 

menyebutnya dengan istilah tunjangan hari raya 

(HR) 

Peneliti mm.. berarti tetap ada ya pak, meskipun hanya 

setahun sekali 



 

 

Informan Iya mas,, benar sekali 

Peneliti  Bapak, kiranya cukup riyen geh, sepuntene mpun 

mengganggu waktunya, lain waktu disambung 

maleh, assalamua`alaikum 

Informan Ooh .. gitu,, ya ya ya… insyaalah wa`alaikum 

salam 

 

  



 

 

 
LEMBAGA PENDIDIKAN THORIQUL HUDA 

MADRASAH ISLAMIYAH SALAFIAH SYAFI'IYAH 

"THORIQUL HUDA" 
CEKOK BABADAN PONOROGO 
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SURAT KETERANGAN 
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Yang bertanda tangan di bawah ini pengasuh Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo menerangkan dengan 
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Benar-benar telah mengadakan penelitian tesis dengan judul:  
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Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya 
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